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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº. 18/2016

PREF MUN DE SANTAREM/PA

junho de 2016, objetivando
às ações e procedimentos
quanto
verificar a adequação e a conformidade à legislação,
adotados pela entidade na execução dos programas educacionais financiados com recursos
descentralizados pela Autarquia e previstos no Plano Anual de Atividade de Auditoria

Auditoria realizada no período de

13 a 24 de

Interna—PAINT/ZOIG.

A fiscalização verificou, por amostragem dos recursos repassados, & aplicação de R$
3.858.343,59 (Três milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, trezentos e quarenta e três
reais e cinquenta e nove centavos), distribuídos entre as seguintes ações:

Programa Nacional do Livro Didático - PNLD - exercício de 2016, referente ao item 72 do
PAINT/2016. Este programa é realizado por meio de distribuição de livros às escolas da
rede de ensino municipal.
Analisado por:

—

-

Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE - exercício de 2014
R$98.700,00, em substituição referente ao item 71 do PAINT/2016.
Analísado por:
—

—

0.8. nº 61/2016, Valor

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE, exercício 2015
62/2016, Valor: R$585.088,68, referente ao item 73 do PAINT/2016.
Analísado por:
—

—

Plano de Aceleração do Crescimento - PAC II PROINFÃNCIA
R$2.954.171,86, referente ao ítem 74 do PAINT/2016.
Analisado por:

-

Plano de Ações Articuladas
referente ao item 75 do PAINT/2016.
Analisado por:

-

PAR

-

-

TD/2013

-

—

—

08 nº

08 nº 63/2016, Valor:

08 nº 64/2016, Valor: R$220.383,0SÇ
'

Histórico:
PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO
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O trabalho realizado pela equipe da Auditoria consistiu na
consolidação de
informações obtidas pela aplicação de questionários e verificação de documentos nas
escolas visitadas, com ênfase no recebimento do livro didático, em cumprimento
aos

pr cedimentos fundamentados na Resolução nº 42/2012.

A rede de ensino da Prefeitura Municipal de Santarém/PA é formada por
estabelecimentos que ofertam ensino fundamental. Algumas escolas também atendem ao
Engino de Jovens e Adultos EJA.
—

Os livros didáticos das escolas situadas na Zona Rural, são entregues na
sede
da Secretaria de Educação da Secretaria Municipal de Santarém, que
faz a triagem e
distribuição às escolas de sua rede.

Em consonância com as diretrizes do Programa N acional do Livro Didático
rede da Prefeitura Municipal de Santarém/PA foi beneficiada no exercício
2016,

—

PN LD,
com:

&

&

distribuição integral dos livros didáticos para

o

segmento de

ensino fundamental;

lº ao Sº ano do

'

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

,

letramento

e

—

reposição

e

complementação parcial de livros reutilizáveis para os

segmentos de 29 ao 9º ano do ensino fundamental.

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

A equipe de auditoria, no período de 15/06 a 24/06/2016,
de 32 estabelecimentos de ensino, conforme segue:
—

TABELAI

visitou uma amostra

-

[Código ?Wome da Escola
~

[15011909
[15Q18020

"EMEIF Antonio da Silva Barbosa
ÉMEIF Boaventura Queiroz
444__

L150j12050

E50j12115

[EMEF Brigadeiro Eduardo Gomes
Iªm—311? Cel Mário Fernandes Imbiriba

15100057

"EMEIF Delano Riker

15518620

[ªaa Deputado Ubaí de Correa

~

~

~
goncalo

|E_MEIF Dom Anselmo

ESOlZSBG
~

15162354

~

Pietrulla
EMEIF Dom Floriano
EMEIF Dom Lino Vanbommel

1551826477lª/IEIF Dr Everaldo de Sousa Martins
E50J2417 'HÉMEIF Dra Amália Queiroz de Souza
~
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[15572560

EMEiF Eloina coiares

[15012492

EMEF Ester Ferreira

e Silva

[15012514

[[EMEIF Fernando Guilhon

[

[15012522

[FEMEIF Fluminense

[

Frei Fabiano Merz

15156745

11EMEF

15012611

[[EMEIF General Rubem Ludwig

[15012255

[ÉMEIF Magalhães Barata

[15012883

LEMEIF Maria de Lourdes Almeida

[15012956

11EMEIF Nossa Sra do Perpétuo Socorro

[WEIF Paulo Rodrigues dos

15013430

[
'

[

[

Santos

15015580 J1EMEIF Prof Antonio de Sousa Pedroso
[13012298JEME1F Prof Delfina de Jesus Amorim

[

115204200J1EMEIF Profª Maria da Conceição F. Cardoso
[15013642 [[EMEIF Profª Rosilda Wanghon

[É013650

[EMEIF Profª Rosineide Fonseca Vieira

[15013758

[EMEF Rotary

[15162435

[EMEIF Sagrado Coração de Jesus
[[lEMEIF Santo Antonio Jacamim

[15015114

[

[

f

15518566 [FEMEIF São Francisco de Assis
11EMEIF São Jorge

15014290
15014738

por

JEMEIF

[

1

[

=

São Sebastião

[

[

As considerações e/ou recomendações da Auditoria, quando houverem, têm
objetivo propiciar a área gestora no FNDE a avaliação e o aperfeiçoamento do

Programa.
Os dados levantados referem—se às escolas identificadas na Tabela

1,

conforme

segue:
1.

Utilização dos livros.

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

,

posteriores.
2. Avaliação da quantidade recebida.
—

de livros recebida
9% das escolas consideraram ser adequada a quantidade

em 2016;
_

títulos/séries.
3% manifestaram que houve excedente em alguns
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-

79% manifestaram que a quantidade foi adequada, mas que houve falta em

alguns títulos/séries;
- 9%

manifestaram que

Vários títulos/séries.

a

quantidade não foi adequada e que houve falta em

Algumas dessas escolas apontaram como causas dessas ocorrências: a
utilização dos dados do censo de anos anteriores, transferências de alunos, novas
matriculas, ausência de mecanismo ágil para coleta de dados e distribuição da Reserva

Técnica, situação ratificada pela Coordenação do Livro Didático.

Foram declarados como mais relevantes os casos que seguem:
-

EMEIF Boaventura Queiroz:

A diretora da escola informou que os livros de inglês não
chegaram em
número suficiente para atender aos alunos da escola, porém foi
encontrado na biblioteca da
instituição livros da referida matéria, sem uso, na embalagem da
editora;

-

EMEIF Dom Anselmo Pietrulla:

Foram entregues nessa escola livro regional do Estado
de Santa Catarina,
para serem trabalhados no 49 ano ou Sº do ensino
fundamental.

-EMEIF Dom Floriano:
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Os livros do 2g ano das matérias da Língua Portuguesa e Matemática, não
estão sendo utilizados pelas professoras dessas disciplinas que decidiram por continuar
utilizando os livros do triênio passado. Esses livros ficam guardados no chão de uma salada
escola, juntamente com sobras de livros de outras disciplinas.
'

-EMEIF Magalhães Barata:
Por decisão da gestora dessa escola os livros de Inglês do 6º ano, Matemática
9º
6º
e
ano, não foram distribuídos aos alunos matriculados e ficam guardados, ainda na
do
embalagem, em uma sala da escola.

RA. Nº 18/2016 / PREF MUN DE SANTAREM
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EMEF Santo Antônio ]acamin:

A escola nunca ofertou a disciplina espanhol, mas recebeu livros da matéria
no último triênio. A mesma escola recebeu livros destinados a alunos do ensino da Educação
de Jovens e Adultos - EJA, disciplina que não é mais ofertada no estabelecimento.

-

e

EMEIF São Francisco de Assis:

A escola recebeu livros destinados a alunos do ensino da Educação de jovens
Adultos - EJA, disciplina que não é ofertada no estabelecimento.
—

EMEIF São Sebastião:

Foi entregue na escola o livro "Vontade de Saber" destinado a disciplina da
Língua Portuguesa, para ser utilizada no 99 ano do Ensino Fundamental, porém essa série
não faz parte da grade curricular do estabelecimento.

ª:
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3.

Controle de entrega dos livros aos alunos.

de
Sessenta e sete por cento (67%) das escolas comprovaram por meio
com o que dispõe
documentos o controle de entrega dos livros aos alunos, em conformidade
e alterações
nº
28/08/2012,
de
42,
a alínea "”,h inciso IV, art. 8º, da Resolução/CD/FNDE
livros aos
de
distribuição
posteriores, porém, outras 33%, não apresentaram documentos de
alunos .
e EMEIF
Das escolas visitadas, com exceção da EMEIF Fernando Guilhon
de livros, de alguns títulos
Nossa Sra. do Perpétuo Socorro, foi verificado que a quantidade
da instituição de
alunado
o
recebidos, não foram suficientes para atendimento de todo
por reter os livros nas
ensino, por esse motivo os diretores dessas escolas decidiram
em equipe por
dependências das escolas, para que os mesmos pudessem ser trabalhados
quantidade
em
chegaram
O mesmo não acontece com os livros que

todos os alunos.
porém
suficiente e/ou com sobra, esses foram distribuídos para todos os alunos,
constatamos que nem todas as escolas possuem o controle de devolução.
disposto no § Bº
A falta de livros para uso individual pelos alunos contraria o
livros didáticos são destinados ao uso
do artigo lº da Resolução 42/2012, 0 qual dispõe: Os
individual de alunos e professores.
4. Controle de devolução dos livros ao

final do ano letivo.

devolução
Trinta por cento (30%) das escolas apresentaram os registros da
o referido controle da devolução
dos livros ao final do ano letivo, e 70% não apresentaram
entre um e outro, o que impossibilita que
de forma sistematizada, não havendo cruzamento
a alínea ”h” inciso IV, art. 8º, da
seja mensurado o percentual devolvido, conforme dispõe
Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012, e alterações posteriores.

livros didáticos
A Secretaria Municipal de Educação de Santarém/PA forneceu
que foi
Freire,
Paulo
para suprir a necessidade dos alunos do Colégio Municipal
fornecidos não foi
municipalizado em 18 de fevereiro de 2015, porém a quantidade de livros
os livros ficaram
suficiente para atender os alunos em sua totalidade, por esse motivo
Considerando
turmas.
outras
por
retidos nos armários da sala de aula para serem utilizados
YQ
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essa questão a escola não elaborou documento de
controle de devolução dos livros didáticos
no final do ano letivo de 2015.

5. Livros excedentes nas escolas.
Em 27% das escolas não se verifica livros excedentes,
em 9% se verifica livros
excedentes, já informados à Semed, em 36% das escolas, as
unidades disponíveis recorrem
a reserva técnica para novos alunos e em
outras 12% existem livros fora do triênio
aguardando remanejamento ou retirada pela Secretaria
de Educação, demonstrando alguma
aplicação do disposto nas alíneas ”e”, Inciso III e "'k',
Inciso IV, art. 8º, da
Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012, e alterações
posteriores
16% das escolas apontaram motivos diversos
para que os livros permaneçam

na escola.

6. Desfazimento dos

livros que estão fora de triênio de atendimento

Em 97% dos casos as escolas doam os livros aos
alunos ao final do terceiro
ano de utilização e apenas em 3% doam
para instituições de caridade ou outras entidades.
7. Participação dos professores na escolha
das obras.

Em 24% das escolas visitadas foram documentadas
reuniões que comprovam
efetiva participação dos professores e dirigentes
na escolha das obras a serem utilizadas
na escola, demonstram do a conformidade
com o que dispõe as alíneas “b" do Inciso III, ”b"
e
“d” do Inciso IV, e ”a"
do Inciso V, art. 89, da Resolução/CD/FNDE nº
42, de 28/08/2012, e
alterações posteriores, 76% dos gestores não
apresentaram documentos que comprovem a
participação dos professores na escolha dos livros.
Vale ressaltar que nas escolas rurais
visitadas, EMEIF Antonio da Silva Barbosa, EMEIF
Boaventura Queiroz, EMEIF Profª
Rosilda Wanghon, EMEIF São jorge, EMEIF
São Sebastião e EMEF Santo Antonio jacamim,
os diretores/professores registraram a
fallia de autonomia no processo de escolha dos livros
didáticos.
a

A escola EMEF BrigadeiroEduardo
Gomes, situada na zona urbana, nos
informou que não houve participação dos
professores na escolha do Livro Didático, mas
apesar disso recebeu alguns livros que foram
distribuídos aos alunos matriculados.
8.

Material de divulgação entregue nas escolas.

Em 18% das escolas visitadas os dirigentes
declararam que há entrega de
material diretamente na escola e 70% 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 ocorreu no
período da escolha, não atendendo
portanto o disposto no Inciso VIII, § 39, 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 a prática de:

VIII - realizar pessoalmente

a

divulgação ou entrega de qualquer material de
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divulgação dos livros, diretamente nas Escolas, após a publicação do resultado
da avaliação ou a divulgação dos guias de escolha pelo MEC/FNDE, ate' 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.
Ressaltamos que as 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 Santarém/PA- SEMED,
responsável pela distribuição dos livros para essas localidades

Ressaltamos, ainda, que a dirigente da EMEIF Fernando Guilhon declarou
que as editoras costumam presentear o corpo docente com brindes.
9. 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, 9% como regular e 3% avaliaram
como ruim.

10. Escolha do livro

Em 30% das escolas visitadas os livros didáticos recebidos foram os
escolhidos na 1ª opção e 45% receberam livros didáticos da 2ª opção. Dessa forma, as
escolas foram atendidas nos termos do § 2º do art. õº 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.
11. Sugestões para aperfeiçoamento do Programa.
Das 32 escolas visitadas, apenas 02 não apresentaram sugestões para o
aperfeiçoamento do Programa, sendo que algumas escolas apresentaram mais de uma
sugestão. Segue a consolidação das sugestões mais relevantes:
-

Nº de
escolas
16
l1 1

11

TABELA

II

—

"
.
N
Sugestao / Solic1taçao
.

Que a quantidade de livros atenda a demanda de

forma satisfatória

“Entrega dos livros antes do inicio do ano letivo
]
1ª
uma
opção,
Que os livros adotados sejam todos da
vez que ocorre de ser adotado os livros da 2ª opção
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7

Que os livros sejam elaborados de acordo com a
cultura e realidade local e que a linguagem
contextual dos livros voltados aos alunos do campo
fosse com mais simplicidade.

4

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

Víabilízar & reposição dos livros com base no
aumento de matrículas e criação de novas turmas
1

Prazo maior para análise (escolha dos livros)

1

Os textos da língua portuguesa das séries iniciais
são muito extensos dificultando a leitura dos alunos
dessas séries.

1

Que os livros adotados sejam todos escolhidos pelos
professores da escola e não da SEMED, como vem
acontecendo com algumas escolas da zona urbana.

1

Que o PNLD envie livros literários e paradidátícos e
dicionários da língua portu g uesa e in glesa.

Que os livros de

1

lº ao 5º ano tenham as letras

maiores
12. Conclusão
A importância do PNLD

é reconhecida por 100% dos entrevistados (variando
ruim). As principais dificuldades apontadas estão relacionadas à insuficiência da
quantidade de livros fornecidos em alguns títulos e/ou recebimento em grande quantidades
por outras materias, o descontentamento dos professores da zona rural que demonstraram
sua insatisfação no sentido de que as escolhas dos livros ficam a cargo da Secretaria
de
Educação do Município e recebimento de alguns títulos de disciplinas que não são
ofertadas por algumas instituições de ensino.

de ótimo

&

13. Recomendação

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

atentar para o disposto no artigo 89, parágrafo III, alínea 1, da Resolução nº
42, de 28 de agosto de 2012, segundo o qual compete às Secretarias de Educação
analisar,
nas condições vigentes, os pedidos referentes à reserva técnica oriundos
das escolas e
solicitar, se for o caso, nos termos e prazos Vigentes, livros didáticos, conforme item
2;
—

-

implementar medidas de controle contínuo e efetíVo, 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 3 e 4;
-

a

analisar as sugestões fornecidas pelos gestores locais, e realizar possíveis

R.A. Nº 18/2016

/ PREF MUN DE SANTAREM

10 de 46

Pe

"É?
J

correções e/ou mudanças que aperfeiçoem os procedimentos do processo da execuçãoêdo
PNLD, e nas demais questões que lhe compete adotar providências pertinente, conforme
item 11 ;
ª

buscar junto a Secretaria Municipal de Educação justificativas da faltajde
autonomia dos professores da zona rural na escolha do livro didático, item 7; e
-

º

receber materiais de divulgação de lívfos
por outros meios que não pelos Correios, nos termos do Inciso VIII, & 39, art. 3º da Portaria
Normativa nº 07, de 05 de abril de 2007, do Ministério da Educação, conforme item 8.
-

orientar

as escolas que é vedado

1. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

exercício 2014

Objeto do Programa: Transferências de recursos em benefício das escólas
públicas das redes estadual, distrital e municipal, destinados à cobertura de despesas de
custeio, manutenção e pequenos investimentos, de forma a contribuir, supletívamente, para
a melhoria física e pedagógica dos estabelecimentos de ensino beneficiários.
i

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 3.231.689,96
Extensão dos exames:
Análise dos recursos repassados à Prefeitura Municipal de Santarém—PA, no
exercício de 2014, à conta do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE, no valor de R$
na
98.700,00 (noventa e oito mil e setecentos reais), bem como, dos rendimentos auferidos
50
de
menos
com
municipais
aplicação no mercado financeiro, para atender às esôolas
alunos que não possuem Unidades Executoras Próprias (UEX).
e
As impropriedades verificadas foram corrigidas durante a fiscalização
nº
15/06/2016.
de
031-001/2016
encontram—se descritas na Solicitação de Auditoria

Constatações:
1.1 Não se aplica.

Fato:
Não foram encontrados fatos merecedores de inclusão neste relatório.

Evidências:
Não se aplica.

Manifestação da entidade:
Não se aplica.

Análise da equipe:
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não se aplica.

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 financeiros:R$ 1.308.671,32
Extensão dos exames:
Analisada por amostragem, o montante de R$585.088,68
(quinhentos e
oitenta e cinco mil, oitenta e oito reais e sessenta e oito
centavos), referente ao período de
janeiro a agosto de 2015, que corresponde a 44,70% dos recursos
transferidos pelo FNDE.

Informação:
As ações de controle desenvolvidas no âmbito
do PNATE englobaram a

verificação dos pagamentos no exercício de 2015,

a atuação do Conselho de
Acompanhamento e Controle Social do Fundeb (CAOS—FUNDEB),
a verificação da
documentação dos condutores escolares, a verificação "in loco"
do estado dos veículos
utilizados no transporte escolar, bem como, a caracterização
e a conservação dos
veiculos/embarcações adquiridos com recursos transferidos do
programa Caminho da
Escola, sendo que a revista ao roteiro das embarcações
que atendem ao transporte escolar
ficou prejudicada, por motivo do mau tempo no dia da
visita.

Os recursos do Programa

foram utilizados na contratação de prestação de
serviço de transporte escolar terceirizado e serviços de
manutenção, aquisição de peças,
acessórios e lubrificantes utilizados na frota própria da
Entidade.
Constatações:

justificativa.

2.1 Preferência à forma presencial do Pregão
sem a devida
Fato:

A Prefeitura do Municipio de Santarém/PA
utilizou a modalidade Pregão
Presencial na realização de despesas decorrentes do objeto
do Programa preterindo a
modalidade eletrônica, sem a devida justificativa, em
desacordo o Decreto no 5.450, de
31/05/2005.

Evidências:
Autorização de despesas

e

processos licitatórios dos Pregões Presenciais n.ºs
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001/2014, 019/2014 e 025/2014.
'

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria SA nº 031—003, de 20/06/2016, a
nº 345/2016—SEMED,
Prefeitura Municipal de Santarém/PA, apresentou por meio do Ofício
de 21/06/2016, a seguinte justificativa:
'

Dá pela possibilidade de utilização do Pregão Eletrônico, pois para adotar esta
modalidade de licitação a região oeste do Pará, não possui recursos técnicos
para realização, conforme justificativa do Setor de Informática/SEMED.
!

justificativa do Setor de Informática/ SEMED
adoção da modalidade de Pregão Presencial, deve«se a dificuldade de
acesso à internet, mais precisamente devido à falta de garantia de um bando
mínima a ser alocada para tal evento, que se garantida não afestasse a
qualidade de acesso da internet pelos demais setores da SEMED; situação
esta atualmente não garantida de forma que a distribuição de link de internet
está estruturada e advinda da Prefeitura Municipal; sendo que adicionada a
isto observasse momentos de indisponibilidade da rede, o que dificultaria o
trabalho da pregoeira , na etapa competitiva do Pregão Eletrônico, podendo
assim ocorrer a indisponibilidade do certame por um tempo que prejudicaria o
evento, atrapalhando assim, o processo de licitação, causando prejuízo maior
.. a

para o município.

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal de Santarém/PA alegou a impossibilidade de adotar a
para a
modalidade de licitação na região em decorrência de não possuir recursos técnicos
Informática. No
realização do certame, justificativa essa ratificada pelo chefe do Setor de
entanto, a justificativa ora apresentada não constava do certame licitatório.

obrigatório para licitações que visam a aquisição de
e justificada, nos termos do
bens e serviços comuns, só não sendo utilizado se, comprovada
a opção
Decreto nº 5.450/2005, na sua inviabilidade, que não se confunde com
discricionária.
O

pregão eletrônico

é

na
Tribunal de Contas da União TCU orienta que seja adotado o pregão
de
Manual
do
extraídos
forma eletrônica, conforme contido nos Acórdãos a seguir,
O

Licitações

e

—

Contratos, 49 Ed. págs. 47, 49 e 50:

Acórdão 1700/2007 Plenário (Sumário).
para
Utilize, como regra, a modalidade pregão, em sua forma eletrônica,
presencial
aquisição de bens e serviços comuns, empregando o pregão

exclusivamente quando inquestionável a excepcionalidade prevista no art. 40,
devidamente justificada no procedimento
§ 10, do Decreto 5.450/2005,

licitatório.

JX
~~
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Acórdão 604/2009 Plenário.
Adote

a forma eletrônica nos pregões, salvo nos
casos de comprovada
inviabilidade, a ser justificada nos autos pela autoridade
competente

observando o disposto no item 9.2.1 do Acórdão
2471/2008 Plenário.

Acórdão 2340/2009 Plenário.“
Faça constar dos processos administrativos a descrição dos
fatos que
comprovem a inviabilidade da realização do pregão na
forma eletrônica,
evitando a opção pelo pregão presencial de forma discricionária,
nos termos
do § 10 do art. 40 do Decreto no 5450/2005.

Portanto, mantém-se a constatação, tendo em vista que a legislação
determina
que a justificativa deve ser prévia, devendo constar
do respectivo processo licitatório.

2.2 Ausência de regulamentação do poder executivo
local
disciplinando o uso dos veículos.
Fato:
A Prefeitura Municipal não possui regulamentação
própria que discipline o
uso dos veículos destinados ao transporte de
escolares, em desacordo com o disposto no
parágrafo único do art. 39, da Resolução CD/FNDE nº
5, de 28/05/2015.

Evidências:
Questionário do PNATE preenchido pelos membros do CACS
FUNDEB
entrevista com o responsável pelo setor de transporte.

e

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº
031-003, de 20/06/2016, a
Prefeitura Municipal de Santarém/PA, apresentou por
meio do Ofício nº 345/2016—SEMED,
de 21/06/2016, a seguinte justificativa:

Está em fase de construção de uma proposta de
Normatização do Transporte
Escolar para o Município, sendo que a mesma encontra-se
em análise do
Departamentojurídico, conforme informação anexa.

justificativa Divisão de Transporte Escolar/SEMED.
A Secretaria Municipalde Educação, através da
Coordenação de Divisão de
Transporte, Assessorias de Rios, Assessoria de Planalto e
Procuradoria
Municipal, já construíram uma proposta de Normatização do
Transporte de
Escolares para o Município de Santarém, a mesma encontra—se
em análise no
Departamento Jurídico da SEMED, para ser dado parecer e
encaminhado o
..

processo as autoridades competentes.

Análise da equipe:
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A Prefeitura informou que a proposta de Normatização do Transporte Escolar,
um prazo para
ainda encontra—se em análise no Departamento Jurídico, não definindo
regulamente o
sancionar o referido documento. A ausência de legislação própria que
nº
Resolução/CD/FNDE
3º,
da
art.
do
transporte do escolar contraria 0 disposto nos § único
de
veículos
dos
uso
estabelece que o
5, de 28/05/2015, e alterações posteriores, o qual
do poder executivo dos Estados,
regulamentos
em
disciplinado
transporte escolar deve ser
vigentes.
legais
disposições
Distrito Federal e Municípios, observando as
"

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
ensino.
Dessa forma mantém—se a constatação.

2.3 Descrição insuficiente dos produtos elou serviços na documentação

comprobatória.
Fato:

adquiridos:
Na documentação comprobatória das despesas, os produtos
lanchas
das
pintura
e
reforma
prestados:
peças, óleos e lubrificantes; e/ou serviços
detalhamento
corn
descritos
escolares e manutenção corretiva e preventiva, não foram
embarcações beneficiadas
suficiente para sua perfeita identificação de que quais foram as
de transporte escolar
com esses serviços, bem como nas notas de serviços prestados
custo por km ou aluno
o
e
veiculo
terceirizado não continham discriminações, como: tipo de
transportado, em desacordo no art. 63, Lei 4.320, de 17/03/64.
Evidências:
Notas fiscais a seguir exemplificadas:

Fornecedor

gªªrª“ Arªújº dº
ºus

P.V dos Santos - ME

CNPJ

Valor R$

Nº

Data

4804

07/07/2015 2.000,00

4916

10/07/2015 4000,00

66

10/07/2015 17.250,00

081.033.872-15

17.467.682/0001—40 009

010

~

10/07/2015 7.950,00

10/07/2015 11.390,00

sªk
15Éde46
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Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
SA nº 031—003, de 20/06/2016, a
Prefeitura Municipal de Santarém/PA, apresentou
por meio do Ofício nº 345/2016-SEMED,
de 21/06/2016, a seguinte justificativa:
—

As notas de empenhos, são elaborados tipos:
Global e/ou ESTIMADO uma vez
que não podemos mensurar, qual lancha
necessitará de serviços, toda via, no
Edital de Pregão, faz parte integrante a relação de toda
a frota de veículos e
embarcações,

Ressaltamos que nos programas contabéís temos
limitação de caracteres
tanto no histórico, quanto da descrição de itens.
Adotaremos medidas, com vista a corrigir O fato
observado.

Análise da equipe:
A justificativa da Prefeitura se ateve as
notas de empenhos, como forma de
mensurar os veículos/embarcações que necessitam
de serviços, no entanto a descrição dos
serviços prestados a qual veículos/embarcações
se destinam poderá ser demonstrada no
corpo das notas fiscais e/ou o processo de
pagamento acompanhado de um ordem de serviço
ou documento símílíar que comprove a
destinação dos serviços prestados.
A descrição precária dos produtos adquiridos
inviabiliza & correta liquidação
das despesas, conforme o disposto no
art. 63, Lei 4.320/64, que dispõe ser a liquidação da
despesa & verificação do direito adquirido
pelo credor tendo por base os títulos e
documentos comprobatórios do respectivo crédito.
Com esse entendimento, O Tribunal de
Contas da União emitiu o Acórdão nº
716/2010 - TCU - Plenário determinando a certa
Entidade que:

“...ea o detalhamento,

nas notas fiscais fornecidas pelos contratados
de

todo
material ou serviço adquirido, orientando-os para
que não procedam a
descrição genérica dos produtos, pois necessárias
& liquidação de despesas

prevista nos arts. 62 e 63 da Lei 4.320/1964...".
Dessa forma, permanece a constatação.

embarcação.

2.4 Não observância de disposições
regulamentares para o veículo ou
Fato:

Conforme documentação apresentada pela Prefeitura
Municipal verificou-se
carteiras de habilitação dos condutores de
navegações, com prazo de validade vencido, o
que não atende aos requisitos legais previstos
no art. 11 do Decreto nº
2.596, de 18 de maio

de 1998.

2

Evidências:
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Cópias das carteiras de habilitação dos condutores de navegações das
empresas contratadas.
R.A LEAL

"Data de Validadtíl

[Arrais

íõondutor
|Ene1 Anderson 5. Pereira

A 023P201000457

lízauri Repolho Silva
Waldir de Matos Fernandes

24/06/2015

J023P2005002751
"023P2001036893

|

~

~

~

J

13/07/2015

J 23/08/2015

*

|

~

~

;

]OTADEL

JLArrais

Condutor

lwata de Validade

Alcyr Cardoso Pimentel

"023132001049600 JE7/04/2015

[Museu Cardoso Rodrigues

"023192001041447

“31/08/2015

Brlando Pinto Santos

4623192003004231

[21/06/2015

Uosé Aurívaldo Silva Coelho

JEZBPZOI0001283Jl07/10/2015

|

J

~

|

J

~

[

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 031-008, de 23/06/2016, a
Prefeitura Municipal de Santarém/PA, apresentou por meio do Ofício nº 325/2016, de
24/06/2016, a seguinte justificativa:

sobre as carteiras de Arrais (Marítimas), dos condutores das empresas
terceirizadas RA Leal ejotadêl.
..

-

Ao entrar em contato com as empresas para solicitar informação sobre a
relação dos pilotos apresentada pela comissão de Auditoria do FNDE, as
mesmas afirmaram que os condutores citados não estão mais prestando
serviço em virtude das aulas da região de várzea estarem paradas de acordo
com o calendário letivo da SEMED, a Empresa R.A Leal apresenta
documentos em anexo de novos condutores, caso a mesma seja vitoriosa no
processo licitatório.

Análise da equipe:
não
A Prefeitura justifica que os condutores citados com documentos vencidos
aulas
das
virtude
em
estão mais prestando serviços nas empresas R.A Leal e Jotadel,
estarem-paralisadas na Região de Várzea, conforme calendário escolar da Secretaria
Municipal de Educação e encaminhou documentos de novos condutores.

sendo
No entanto, as providências adotadas referem-se ao presente exercício,

RA. Nº 18/2016 / PREF MUN DE SANTAREM

que no exercíco de 2015, as carteiras dos condutores
estavam vencidas e somente a
empresa R.A Leal apresentou documentos de habilitação
de novos condutor es, o que não
ocorreu com ajotadel.

Considerando o disposto no art. 11 do Decreto nº 2.596, de 18 de
maio de
1998, que dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário
em águas sob jurisdição nacional
que constitui infração:

Art. 11. Conduzir embarcação ou contratar tripulantes sem habilitação
para

operá-la:

Penalidade: multa do Grupo D.
,

Dessa,-forma, permanece aconstatação.

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

Fato:
O ônibus da empresa contratada para
prestação de serviços de transporte de
escolares não estava devidamente caracterizado com o
distico escolar, conforme determina
o art. 136 da Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997, do Código de Transito Brasileiro CTB e alterações posteriores.

Evidências:
Verificação in loco

~

ônibus sem caracterização

e

relatório fotográfico do veículo:

lateral ônibus

ºf
QQ
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placa de identificação

Manifestação da entidade:
nº 031-008, de 23/06/2016, a
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA
Ofício nº 325/2016, de
Prefeitura Municipal de Santarém/PA, apresentou por meio do
24/06/2016, a seguinte justificativa:

responsáveis
falta de dístico de escolar informamos que as empresas
os problemas
pelos veículos foram contatadas e orientadas a solucionar
e

evidenciados o mais breve possível.

Análise da equipe:
no inciso 11.1 do artigo 14
A Resolução/CD/FNDE nº 5, de 28/05/2015, dispõe
a
junto terceiros, deverão ser
que quando do pagamento de serviços contratados
exigências previstas nos artigos 136 a
obedecidas, per parte do prestador de serviço, as
Brasileiro CTB.
138, da Lei nº 9.503/97 Código de Transito
—

—

para realizar o
A ausência de caracterização dos veículos, contratados
do referido código de transito,
transporte de escolares contraria o inciso III, do artigo 136
conforme segue:
de
veículos especialmente destinados à condução coletiva
pelo
autorização emitida
escolares somente poderão circular nas vias com
e do Distrito Federal,
Estados
órgão ou entidade executivos de trânsito dos
exigindo-se, para tanto:

Art. 136.

Os

centímetros de
de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta
laterais e traseira da
largura, & meia altura, em toda a extensão das partes
em caso de veiculo
que,
sendo
carroçaria, com o distico ESCOLAR, em preto,

III - pintura

cores aqui indicadas devem ser
de carroçaria pintada na cor amarela, as

invertidas;
Dessa forma, permanece a constatação.
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2.6 Veículos em condições inadequadas
para 0 transporte de escolares.
Fato:
A Prefeitura do Município de Santarém/PA
utiliza para o transporte de alunos
na e rural veículos em condições
inadequadas, tais como: avaria na lataria e
vidros, assentos com sinais de deterioração,
ausência de cintos de segurança, extintor de
incêndio com prazo de validade vencido e sem
pressurização, galão de combustível solto no
interior do veiculo, bem como, existem dois
veículos parados na oficina por falta de
reposição de peças (solenoide bomba injetora
e bicos injetores e bomba de
transferência) e
01 que se encontra na Comunidade
Lago Grande, região de rios aguardando
transporte
fluvial para deslocamento até a oficina na
cidade.

Evidências:

Verificação in loco, entr evista com membros
do setor de transporte
relatórios fotográficos dos veículos:

~

~

e

Placa OFU 8023

Placa OTM 1301

—

Exintor com prazo de validade vencido.

R.A. Nº 18/2016

Placa OFU 8023

—

Veículo sem vidro na janela lateral.
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Placa OFU 7993

-

.

_

Assentos com sinais de deteorizaçao,

Placa OFU 7993

-

Aguar ando reposição de peças (solenoide bomba

injetora)

Manifestação da entidade:
a
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 031-008, de 23/06/2016,
nº
de
325/2016,
Prefeitura Municipal de Santarém/PA, apresentou por meio do Oficio
24/06/2016, a seguinte justificativa:

transporte
Em relação ao item constatado de veículos inadequados para o
vencidos,
extintores
apresentaram
que
escolares por empresa terceirizada
combustivel
falta de cintos de segurança e exposição de galão de
.

Informamos que as empresas responsáveis pelos veículos foram contatadas e
orientadas a solucionar os problemas evidenciados o mais breve possível, os
0
veículos de frota própria que se encontra em manutenção, informamos que
de
junho
27
de
de Placa ]VY 0344, se encontrará em atividade a partir de
o
2016, o de Placa ]UQ 6621, estará sendo removido para a oficina logo após
segundo
2016
de
dejulho
01
de
partir
a
funcionamento da balsa que ocorrerá
programação da empresa de navegação responsável, o veículo OFU 7993 esta
apenas aguardando peça, que segundo a prestadora de serviço de
manutençãojá esta comprada, 0 veículo OTM 1301 esta aguardando liberação
de compra de extintores para substituição.
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Análise da equipe:
As condições inadequadas de veiculos utilizados
para o transporte de
escolares representam riscos à segurança dos estudantes
e de terceiros.
Dessa forma, os veiculos verificados utilizados para
o transporte do escolar,
não atendem ao art. 136 da Lei nº 9.503/97 Código
de Trânsito Brasileiro e contrariam o
disposto no inciso III do art. 14 da Resolução CD/FNDE nº
05, de 28/05/2015.
—

Os ônibus que se encontram parados, prejudicam
o bom funcionamento do
Programa, pois deixam de atender aos alunos beneficiários
do transporte escolar.

Dessa forma, permanece a constatação, ressaltando
que a Prefeitura
encaminhou junto as empresas terceirizadas, bem como
para os veículos de sua frota
própria soluções dos problemas evidenciados pela equipe
de auditoria.

2.7 Ausência de apoio logístico ao Conselho de
Controle Social.
Fato:
A Prefeitura do Município de Santarém/PA não
ofereceu ao Conselho de
Acompanhamento e Controle Social/Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais de
Educação - CACS/FUNDEB transporte para
acompanhamento do Programa.

Evidências:
Reunião com o CAOS/FUNDEB registrada em Ata, nos
dias 20 e 24/06/2016 e
Ofício nº 345/2016—SEMED, de 21/06/2016.

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria - SA nº
031-003, de 20/06/2016, a
Prefeitura Municipal de Santarém/PA, apresentou por
meio do Ofício nº 345/2016-SEMED,
de 21/06/2016, a seguinte justificativa:

Oferecemos ao Conselho do Controle Social, local para
reuniões, materiais,
equipamentos, etc, de forma a assegurar a realização periódica
das reuniões
de trabalho, garantindo assim, condições para
que o Colegiado desempenhe
suas atividades.

Não medimos esforços em atendê-los quando somos
solicitados, mas
encontramos muitas dificuldades por não possuirmos uma
frota
(embarcação/veículo) que possa atender todas as demandas, tanto
administrativas, quanto aos Conselhos que devemos atender.

Análise da equipe:

;

A Prefeitura justificou que oferece apoio logístico
ao CAOS/FUNDEB, de
forma a garantir o funcionamento e o desempenho das
atividades do Conselho, contudo em
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do
sua resposta afirmou que encontra dificuldades para atender todas as demandas tantoi
()
veículos—para
Conselho, quanto administrativa, em relação à disponiblízação de
deslocamento dos conselheiros.
5

Considerando. o disposto no & 10 do art. 24 da Lei nº 11494, de 10/06/200É7, e
posteriores alterações, demonstrado & seguir:
g

10. Os conselhos dos Fundos não contarão com estrutura administrativa
própria, incumbindo à União, aos Estados, ao Distrito Federal e idos

5

condições materiais adequadas à
e oferecer ao Ministérió da
conselhos
execução plena das competências dos
Educação os dados cadastrais relativos à criação e composição dos
respectivos conselhos.

Municípios garantir infra-estrutura

e

Í

Dessa forma, permanece a constatação.

2.8 Atuação deficiente do Conselho de Controle Social.

Fato:
Conselho de Acompanhamento e Controle Social/Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação
social e
CACS/FUNDEB não atuou de maneira satisfatória na sua função de controle
nº 5, de
fiscalização da execução do PNATE, em desacordo art. 15 da Resolução CD/FNDE
28 de maio de 2015.
O

Evidências:
Reunião com o CAOS/FUNDEB registrada em Ata, nos dias 20 e 24/06/2016.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 031-006, de 20/06/2016, a
nº 010/2016, de 24/06/204 6, a
presidente do CACS/FUNDEB, apresentou por meio do Ofício
seguinte justificativa:
—

Muitos foram os fatores que não permitiram as ações. Talvez até por falta de
conhecimento; falta de formação. Porém, um dos primordiais foi à falta de
logística, falta de condições de veículos, embarcações para o deslocamento
alunos e
dos conselheiros. E, com a intenção de não "prejudicar" ainda mais
com o
Porém
servidores, os pareceres foram emitidos sempre com ressalva.
intuito de melhorar e tornar eficiente a atuação deste importantíssimo
(nº
Conselho que, no ínicio do ano de 2016, este colegiado encaminhou ofícios

18/02 CAE, CME, nº 16 18/02,
nº 002 - 21/02 - CACS, nº 003 11/04, nº 004 11/04, nº 006 11/04)
solicitando mais uma vez condições de trabalho, bem como reunião com a Sra.
Secretária e os responsáveis dos setores: engenharia, transporte escolar,
divisão de recursos humanos, licitação, EJA, NAF, Coordenações de ensino
13 —/04/02, conjunto com CAB e CME, nº 15
—

—

—

—

—

—
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urbano, rios e planalto, para o dia 13 de abril ficando
acertado que seria
fornecida toda documentação comprobatória, 0 que mais uma

vez não foi

enviado.

Análise da equipe:
O Conselho alegou os fatores que não
permitiram acompanhar as ações
efetivamente do Programa: falta de conhecimento e de
formação dos conselheiros.

Com relação, a falta de logística para deslocamento
dos conselheiros para
acompanhar as condições de veículos/embarcações citado
pelo CAES/FUNDEB, & Prefeitura
encontra dificuldades para atender as demandas co Conselho.
O CACS/FUNDEB apresentou à equipe de
auditoria relatórios de fiscalização
monitoramento realizados no exercício de 2015, no entanto trata—se
de apontamentos
sobre as condições de funcionamento das escolas;
cronograma das atividades de 2015,calendárío de reuniões e Ofícios expedidos à Prefeitura nºs
13, de 04/02/2016 e 16, de
18/02/2016, que solicitaram aquisição de material de
consumo e permanente e serviço de
acesso a internet.

e

Os Ofícios nºs 002, de 21/03/2016; 003, de
11/04/2016; 004, de 11/04/2016 e
006, de 11/04/2016, que solicitam veículo para
Visitas às escolas da zona urbana, no dia
28/03/2016, solicitação de reunião com a secretária, Visitas
as escolas inauguradas com
recursos do FUNDEB e transporte para Visitas no dia
29/04/2016, respectivamente.

No entanto, tais ações foram implementadas em
2016, não havendo
comprovação que no exercício de 2015 tivesse havido
acompanhamento efetivo pelo

Conselho.

Dessa forma, permanece a constatação.

Considerando 0 previsto no art. 15 da Resolução CD/FNDE nº
5, de 28 de
maio de 2015, que O acompanhamento e 0 controle
social sobre a aplicação dos recursos do
PNATE serão exercidos junto aos respectivos EEX
pelos Conselhos de Acompanhamento e
Controle Social (CACS) do FUNDEB, constituídos na
forma estabelecida no 5 13 do art. 24
da Lei nº 11.494, de 2007.
5 13. Aos conselhos incumbe, também,
acompanhar a aplicação dos recursos
federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio
ao Transporte do
Escolar - PNATE e do Programa de Apoio aos Sistemas de
Ensino para
Atendimento à Educação de jovens e Adultos e, ainda, receber
e analisar as
prestações de contas referentes a esses Programas,
formulando pareceres
conclusivos acerca da aplicação desses recursos e encaminhando-os
ao Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

3. PROGRAMA PROINFÃNCIA

exercício 2013

—

CONSTRUÇÃO DE CRECHES -

Objeto do Programa: Construções de Escolas de Educação
Infantil tipo
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C,

conforme Termos de Compromisso no Plano de Ações Articuladas

07260 ambos de 2013

e

08940, 09867

e

PAC2 nº 07259

11575 todos de 2014.

j

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 2.012.853,38
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta
celebradas nos
do Programa, no montante de R$3. 154. 333, 22, correspondente às ações
e 11575/20:14,
09867
08940,
07259/2013
Termos de Compromisso nº(s)710197/2008,
SIMEC
Sistema
referentes à construção de 07 un1dades do Proinfância, registradas no
“

Foram anotados cinco achados de auditoria que, por se tratarem de
impropriedades na operacionalização do Programa, merecerão atuação da Diretoria de
Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP.
=

Informação:
Foram verificadas as ações celebradas nos Termos de Compromissos listados
registrados no Sistema
no quadro demonstrativo a seguir, considerando repasses do FNDE
SIMEC, até 14/03/2016.
.

(MR)
.

ontante

enc1a

ermo de

énnino TC:

Valor
Contrato

~ tus

C)

E R$

'710197/2008'Crººhº
.

Infantil.

11575/2014 Creche

'

-

Creche

Matinha
07259/2013

_

Creche

ÁreaVerde

,76

00%“31dª

01.203,09

.006.015,4

,20

ej.

[12/2016

619.184,01

0.720,27

,98

30/12/2016

512.216,65

0/2013

000,00

1010976

1/2017

71.406,75

~

1/2017

19610
19631

10127

01

07259/2013'Crººhº

.255.738,6

1646

—

08940/2014

da

) / (VC)

09867/2014 - Creche

100926 ~

6/06/2017

00.161,36

09867/2014 Creche
Liberdade

10092

~

6/06/2017

200.161,36

—

1.013.119,4

0,51

1.000.806,

0,20

“,,/Odª
51,04%
17,02%
e3.

(*) Sem registro no SIMEC

Constatações:
FNDE no mercado
3.1 Aplicação parcial dos recursos transferidos pelo

financeiro.
Fato:

recebidos
A Entidade não aplicou a totalidade dos recursos
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Programa no mercado financeiro, deixando de auferir
rendimentos, não atendendo assim ao
disposto no item IX e X, do Termo de Compromisso nº
07259/2013.

Evidências:
Extrato bancário da conta espe :ífica do Programa, Banco do
Brasil, Agência
1309, Conta corrente nº 66837—0, no período ie 08/11/211 a
21/11/2011, valor não aplicado
R$247.773,90 (duzentos e quarenta e sete mil, seiscentos e
setenta três reais e noventa

centavos).

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 031-002,
de 20/06/2016, a
Prefeitura Municipal de Santarém/PA, apresentou por meio
do Ofício nº 346/2016-SEMED,
de 21/06/2016, a seguinte justificativa:

No que concerne ao valor aplicado parcialmente, estamos
procedendo
comunicação a equipe de governo e ao gestor municipal com
vistas a
reposição ao erário.

Análise da equipe:
Em que pese a justificativa apresentada pela
Prefeitura Municipal, até a
a apresentação efetiva de medida que
regularizasse o fato

presente data não houve
apontado.

Conforme disposto no item IX e X, do Termo de
Compromisso pactuado,
compete a Prefeitura responsabilizar—se 310
acompanhamento das transferências
p
financeiras efetuadas pelo FNDE, de forma a arantir
& aplicação tempestiva dos recursos
g
creditados a seu favor, bem como, aplicar o ; recursos
recebidos, enquanto não forem
utilizados em sua finalidade, obrigatoriam ente em
caderneta de poupança, aberta
especificamente para o Programa, quando a pr evisão do
seu uso for igual ou superior a um
mês; ou aplica—los em fundo de aplicação finan ceira
de curto prazo ou operação de mercado
aberto lastreada em títulos da dívida pública, se
a sua utilização ocorrer em prazo inferior &

um mês.

Dessa forma, portanto, mantém—se a constatação.

Identifiºªªãº ªº rºªPºªSáVºlª
CPF:

..221.702-l

Valor Original:

(Lí

R$ 329,01

3.2 Ausência de placa de identificação da obra.
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Fato;
nº
o
Não foi procedida a instalação da placa de identificação da obra sob 1D
disposto no Item XIV Termo
19610 (Matinha) no respectivo canteiro, contrariando assim o
de Compromisso, PACZ 08259/2013.
i

'

»

Evidências:
Visita ao local da obra em 13/06/2016. Relatório fotográfico.

«a».

1D

19610

—

Matinha - Terreno ao fundo da Obra

ID 19610 - Matinha

-

ªªa;

.

Ausência de Placa de identificação

~

Manifestação da entidade:
nº 031—002, de 20/06/2016, a
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA
nº 346/2016-SEMED,
Prefeitura Municipal de Santarém/PA, apresentou por meio do Ofício
de 21/06/2016, a seguinte justificativa:
—

Federal nas
Reconhecemos a obrigatoriedade do uso da marca do Governo
Executivo
Poder
ao
vinvuladas
ações patrocinadas porórgãos e entidades
observado.
Federal e, adotaremos medidas, com vistas a corrigir o fato

Análise da equipe:
Municipal, até a
Em que pese a justificativa apresentada pela Prefeitura
que regularizasse o fato
presente data não houve a apresentação efetiva de medida
contraria o disposto no item XIV
apontado. A ausência da placa de identificação da obra,
Termo de Compromisso, PACZ 08259/2013:
Federal e
”Assegurar e destacar obrigatoriamente a participação do Governo
ou não, relacionada com a execução do
do FNDE em toda e qualquer ação, promocional
estabelecido, bem como apor a
objeto pactuado acima, obedecendo ao modelo—padrão
painéis de identificação da(s) obra(s)
marca do Governo Federal em placas, cartazes, faixas e
Programa, obedecendo ao que está
custeada(s) com os recursos transferidos à conta do
dezembro de 2009, da Secretaria de
disposto na instrução Normativa nº 2, de 12 de
da República".
Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da Presidência
Dessa forma, mantém—se a constatação.
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3.3 Atuação deficiente do Conselho de
Controle Social.

Fato:
O CAOS—FUNDEB não atuou de maneira
satisfatória na sua função de controle
fiscalização da execução do PROINFÃNCIA, atribuição
prevista no art. 15 da
Resolução CD/FNDE nº 5, de 28 de maio de 2015.

social

e

Evidências:
Reunião com membros do CAOS/FUNDEB em
20/06/2016. Registros em Atas,

de 20/06/2016 e 24/06/2016.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 031—006, de 20/06/2016, a
presidente do CAOS/FUNDEB, apresentou por
meio do Ofício nº 010/2016, de 24/06/2016, a
seguinte justificativa:

Muitos foram os fatores que não permitiram as
ações. Talvez até porfalta de
conhecimento; falta de formação. Porém, um dos
primordiais foi à falta de
logística, falta de condições de veículos,
embarcações para 0 deslocamento
dos conselheiros. E, com a intenção de não "prejudicar"
ainda mais alunos e
servidores, os pareceres foram emitidas sempre
com re ssalva. Porém com o
intuito de melhorar e tornar eficiente a atuação
deste importantíssimo
Conselho que, no inicio do ano de 2016, este
colegiado encaminhou ofícios (nº
13 -/04/02, conjunto com CAB e CME, nº
15 - 18/02 CAE, CME, nº 16 - 18/02,
nº 002 21/02 - CACS, nº 003
11/04, nº 004 - 11/04, nº 006 11/04)
solicitando mais uma vez condiçôes de trabalho,
bem como reunião com a Sra.
Secretária e os responsáveis dos setores:
engenharia, transporte escolar,
divisão de recursos humanos, licitação,
EJA, NAF, Coordenações de ensino urbano, rios e planalto, para o dia 13 de abril
ficando acertado que seria
fornecida toda documentação comprobatória, o que
mais uma vez não foi
—

—

—

enviado.

Análise da equipe:
A atuação deficiente do CAOS/FUNDEB
se ratifica por meio da respostas
apresentada, bem como, pela ausência de relat
órios de fiscalização e monitoramento
pertinentes ao exercício de 2015.

Q:

O Conselho apontou como fatores
que não permitiram acompanhar as ações
do Programa: falta de conhecimento e
de formação dos Conselheiros e a falta de
logística
para deslocamento dos conselheiros.
Apresentou cópias dos Oficios nºs 002, de 21/03/2016,-
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solicitaram veículo piara
003, de 11/04/2016,- 004, de 11/04/2016 e 006, de 11/04/2016, que
visitas às escolas da, zona urbana. Não foram apresentados ofícios de respostas (emitidos
pela SEMED) às solicitações do CAOS/FUNDEB. No entanto, tais ações foram
no
implementadas/solícítadas somente em 2016, o que corrobora & constatação de que;
exercício de 2015 não houve atuação efetiva do Conselho.
ª

nº 5, de 28 de
Considerando o previsto no art. 15 da Resolução CID/FNDE
recursosí do
dos
maio de 2015, o acompanhamento e o controle social sobre a aplicação
Acompanhamento e
PNATE serão exercidos junto aos respectivos EEX pelos Conselhos de
no 5 13 do art; 24
estabelecida
forma
Controle Social (CACS) do FUNDEB, constituídos na
da Lei nº 11.494, de 2007.
i

recufrsos
13. Aos conselhos incumbe, também, acompanhar a aplicação dos
federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transport? do
Escolar - PNATE e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para
Atendimento à Educação de jovens e Adultos e] ainda, receber e analisaªr as
prestações de contas referentes a esses Programas, formulando parecêres
conclusivos acerca da aplicação desses recursos e encaminhando—os ao Fundo
é

Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.
Dessa forma, permanece a constatação.

pelo
3.4 Atraso na execução de obra objeto dos recursos repassados
'

FNDE.

Fato:
Programa,
A Prefeitura não iniciou a execução das obras previstas pelo
nº
089,40 e
PACZ,
Compromisso
descumprindo assim 0 previsto no inciso II, Termo de
11575/2014.

Evidências:
Consulta ao Sistema SIMEC, em 03/06/2016.

Manifestação da entidade:
nº 031-007, de 20/06/2016, a
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA
nº 349/2016—SEMED,
Prefeitura Municipal de Santarém/PA, apresentou por meio do Ofício
de 23/06/2016, a seguinte justificativa:

à CRECHE
No caso do Termo de Compromisso nº 11575/2014, referente
Município e as
AMPARO (id 1010976), o terreno já foi terraplanado por este
devidamente
encontrando-se
três Ordens de Serviço já foram emitidas,
inseridas no SIMEC, faltando o Consórcio dar o aceite (no Sistema).
dia 20
Ressaltamos que o Consórcio iniciou a execução da creche neste último
do
implantação
de
em
fase
data,
presente
na
de junho, encontrando—se a obra,
(segundo
obra
de
placa
a
barracão de obra, e sendo também confeccionada
a.
informação do Consórcio) para ser colocada. Vale esclarecer que obra

f
,

.
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encontra-se no SIMEC com O status de ”EM planejamento
pelo proponente”
pelo fato que a obra encontra-se no SIMEC com status de ”Em
planejamento
pelo proponente” pelo fato de o Consórcio ainda não
ter dado o aceite na
Ordem de Serviço de Construção (3ª OS.), 0 que deverá
fazer nos próximos
dias, pois esta aguardando avliberação da ART (Anotação
de Responsabilidade
Técnica) de Execução por parte do CREA.

No caso do Termo de Compromisso nº 08940/2014,
referente à creche
CIPOAL (ID1012753), o terreno já foi terraplanado por
este Município e as
três Ordens de Serviço já foram emitidas, encontrando-se
devidamente
inseridas no SIMEC, faltando o Consórcio dar o aceite
(no Sistema).
Ressaltamos que O Consórcio informou que iniciará a
execução da creche no
período de 27 a 30 de junho próximo e que já está sendo
confeccionada a
placa e obra para ser colocada. Vale esclarecer que
a obra encontra-se no
SIMEC com 0 Status de ”Em planejamento pelo Proponente”
pelo fato de o
Consórcio ainda não ter dado o aceite na Ordem de
Serviço de Construção (3ª
O.S.), o que deverá fazer nos próximos dias, pois esta
aguardando a liberação
da ART (anotação de Responsabilidade
Técnica) de Execução por parte do
CREA.

,

Análise da equipe:
Em que pege

&

justificativa

apresentada pela Prefeitura, & inexecução das
ações do Programa contraria o disposto Termo
de Compromisso PACZ, nº 08940 e
11575/2014, que estabelece que a Entidade deve
executar os recursos financeiros recebidos
do Fundo N aciona] de Desenvolvimento
da Educação no âmbito do PAC 2 em estrito
acordo
com os projetos executivbs fornecidos ou
aprovados pelo FNDE/MEC (desenhos técnicos,
memoriais descritivos e especificações), observando
os critérios de qualidade técnica que
atendam as determinações da Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT), bem
como, os prazos e os custos previstos (grifo
nosso).

Importante ressaltar o registro no SIMEC de Contratos
firmados, cujo prazo
de término de execução éxpirou em
11/04/2015 (ID—1010753) e 09/06/2016 (ID-1010976),
sem que medidas efetivas? pertinentes ao
inicio das obras tenham sido tomadas, nesse Viés,
ressalta—se ainda, a demora injustificada,
pelo Consórcio, no procedimento (no Sistema
SIMEC) do aceite das Ordens de Serviços.
Registre-se| ainda, o fato de nos exercícios de 2014. e
2015, terem sido
repassados recursos para início das obras, creditados
no Banco do Brasil, Agência nº 0130,
no total de R$ 872.774,20. Nesse viés,
é relevante considerar que O período em
que os
recursos estão sem utilizagção prejudicam os
objetivos e O atendimento da clientela alvo do
Programa.
»

Dessa forma, mantém-se a constatação.

*

3.5 Desconfiormidadds) na execução da(s)
obra(s).

Fato:
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Conforme consulta realizada no Sistema de Monitoramento, Execução e
de
Controle do Ministério da Educação - SIMEC, em 06/06/2016, verificou—se a existênciaê
Énºs
registro de Restrições e Inconformidade referentes a obras identificadas sobre os 1D
de
Termosf
dos
inciso
II,
no
disposto
o
1646, 16910, 1009267 e 3822, contrariando assim
Compromisso firmados.

ID 19610 - Ausência do Pórtico de Entrada

Evidências :
Sistema SIMEC.

Restrição/Inconformidade

ID obra

Esquadrias executadas em
desconformidade com o projeto. - As salas
não tiveram as
(1646) 710197/2008 - Escola de. de repouso e os berçáriosAs barras para
implantadas.
Educação Infantil Santarém/PA esquadrias
não foram
creches
das
portas
das
PNE
instaladas.
Sistema de Proteção contra Descargas
em
(1646) 710197/2008 Escola de Atmosféricas (SPDA) executado
A ligação
projeto.
o
com
Educação Infantil - Santarém/PA desconformidade
executada.
foi
não
cobre
entre as hastes de
—

Instalações da rede lógica executadas em

“gªtº Nenhumª

ªºsºtºnfºªmªdãdfºm º;
(1646) 710197/2008 - Escola de
as 'oma as e ogica unc1onam ºf nunca
Educação Infantil Santarém/PA funCionaram, segundo afirmou a diretora
da creche,
(19610) MATINHA

(1 96 10)

MATINHA

Impermeabilização não executada ou
executada em desconformidade com a
especificação. As vigas baldrames não
foram impermeabilizadas.
Os lançamentos de pagamento estão

desatualizados.
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(19610) MATINHA

Vedações e/ou divisórias executadas em
desconformidade com a especificação.
AIÍVENARIA DO PÓRTICO DE ENTRADA
NAO EXECUTADO

klºõlO) MATINHA

iolicitação de criação de obra vinculada.
Os comprovantes de pagamentos

(19610) MATINHA

( 19610)

MATINHA

feitos à

empresa que teve o contrato rescindido
não encontram—se no sistema.
A publicação. da abertura de licitação para
nova contratação não encontra—se inserido
no sistema.

'

As instalações de gás combustivel não

(1009267) CRECHE TIPO CBAIRRO IPANEMA

foram executadas conforme projeto e
especificações. Tubulação não executada
embutida no radier.
A execução física da obra está divergente
do cronograma preenchido.
O cronograma informado na aba
cronograma físico—financeiro está com as

(3822) AREA VERDE

(3822) AREA VERDE

datas defasadas.

.Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº
031—002, de 20/06/2016, a
Prefeitura Municipal de Santarém/PA, apresentou
por meio do Ofício nº 346/2016-SEMED,
de 21/06/2016, a seguinte justificativa:

Informamos que já tornamos as medidas necessárias para
sanar as
divergências apontadas, conforme justificativa do Setor
de Engenharia.

Com relação as DESCONFORMIDADE(S) NA
EXECUÇÃO DA(S) OBRA(S),
informamos que esta Secretaria já esta tomando todas as
providências para

sanar cada uma de las. Vale ressaltar que algumas
das

inconformidades/restrições relacionadas pelos senhores já foram inclusive
sanadas, encontrando—se com 0 estado atual de “justificada"
ou “sanada".
Visando informar a situação que cada uma das obras
se encontra no que diz
respeito a essas inconformidades/restrições, em anexo
apresentamos cópias
de todas as justificativas devidamente inseridas
no SIMEC na aba
RESTRIÇÓES E INCONFORMIDADES e também os
prints feitos do SIMEC,
mostrando as observações do Trâmite da Restrição/Inconformidade.
-

710197/2008 Esquadrias das salas de repouso e berçários
forma
executadas seguindo o CADERNO DE DETALHES FNDE —
Proinfância (13 de
março de 2008), conforme folha anexa. Quanto à execução
das barras para
PNE nas portas das creches, informamos que iremos
providenciar a colocação
das mesmas, após o que encaminharemos fotos
comprobatórias.
—

gi)

—
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Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)
hastes seja
Informamos que providenciaremos para que a ligação entre as
tenha sido
executado o mais breve possível. E que tão logo o serviço
executado, encaminharemos fotos comprobatórios.

710197/2008

-

-

o
710197/2008 As instalações da rede lógica foram executadas conformfe
as
(desparafusamosã
abaixo
projeto, conforme se pode verificar pelas fotos
todas funcionam.
tomadas para verificação dos cabos da rede de logica). E
de logica funcionaím e
Quando a diretora disse que ”nenhuma das tomadas
são e nunca foram
nunca funcionaram”, ela quis dizer que as mesmas não
e a interjnet.
computadores
usadas. Isto porque ainda não foram instalados os
(relatório fotográfico anexo aos papeis de trabalho)
—

—

executadaiem
19610/Matinha Impermeabilização não executada ou
serviços% em
desconformidade com a especificação Ressaltamos que os
da vistoria
nas
fotos
mostrados
questãojá haviam sido executados, tendo sido
em sua
alegou
FNDE
do dia 24/06/2014. Contudo, como a supervisão do
0 poráuê),
vistoria que o serviço não havia sido executado (e não entendemos
(pelo
desgastada
pouco
um
encontrava
e como a impermeabilização já se
fosse
serviço
o
que
aterramento em volta), este município solicitou à empresa
pudéssemos
refeito, para que tivéssemos fotos mais nítidas, e, assim,
demonstrar mais claramente a execução do mesmo. (relatório fotográfico
—

-

anexo aos papeis de trabalho)

desconformidade
19610/Matinha Vedações e/ou divisórias executadas em
DE ENTRADA NÃO
com a especificação. ALVENARIA DO PÓRTICO
esta em fase de
EXECUTADO Tendo em vista que a obra em questão ainda
executado.
execução, o serviço aqui cobrado ainda deverá ser
—

—

—

não foram
100926- BAIRRO IPANEMA - As instalações de gás combustível
executada
não
executadas conforme projeto e especificações. Tubulação
não foram
ainda
combustíveis
gás
embutida no radier As instalações de
fotos
enviaremos
instaladas, quando os serviços forem concluídos,
comprobatórios.

-

—

~
ID 710197

-

Rede lógica

ID 710197 - Rede lógica

1
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Análise da equipe:
As inconformidades de execução
referente as obras acima relacionadas
demonstram que as medições pagas e informadas
no SIMEC não foram condizentes com a
situação do projeto aprovado para execução
das obras, situação que confronta com o
disposto no Item 11 do Termo de Compromisso nº
02914/2012:

ll

Executar os recursos financeiros recebidos do
Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação no âmbito do PAC
2 em estrito acordo com os projetos
executivos fornecidos ou aprovados pelo
FNDE/MEC (desenhos técnicos, memoriais
descritivos e especificações), observando os
critérios de qualidade técnica que atendam as
determinações da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), bem como os prazos e
os custos previstos (grifo nosso).
—

Conforme justificativas e documentação
apresentadas pela Prefeitura
Municipal de Santarém/PA, anexas aos papéris
de trabalho, foram adotadas as medidas
com
Vista atualização do cronograma, inserção
de lançamentos de pagamentos, e a
correção
das
inconformidades e
restrições apontadas,

Importante ressaltar, as anota ções no Sistema
de registros de
inconformidades de itens que efetivamente fora
m implementados (instalações da rede
lógica) e o registro de que "esquadrias foram
executadas em desconformidade com o
projeto", apesar destas terem sido
implementadas em conformdiades com as especificações
técncias constantes do Caderno de Detalhes,
vigente à época. Situações estas verificadas na
obra sobre o ID
710197/2008.

Por fim, a Prefeitura informa que as
medidas pertinentes a construção do
Pórtico de entrada na obra sobre o ID19
610/matinha e as instalações da tubulação de gás
embutida no radier (ID100926/Bairro I
panema) e do Sistema de Proteção contra Raios
e
Descargas Atmósfericas SPDA, na obra
sobre o ID 710197/2008, serão implementadas
e
comprovada a sua efetiva implementação,
posteriormente, no Sistema SIMEC, por meio de
relatórios fotográfico.
—

Desta forma, portanto, permanece a
constatação.

4. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA TRANSFERÉNCIA DIRETA -

exercício 2013

Objeto do Programa: Apoio financeiro para
execução de obras, conforme
Termo de Co mpromisso no Plano de
Ações Articuladas PAR nº 22331/2013.
Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse
Direto
Montante dos recursos financeiros:R$ 691.666,32
Extensão dos exames:

I:

Analisada a aplicação dos recursos financeiros
transferidos pelo FNDE à conta
do Programa, no montante de
R$220.383,05, correspondente à construção de escola
com
duas salas de aulas (padrão FNDE),
pertinente ao Termo de Compromisso nº 22331/2013,
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referente ao exercício de 2015.

Informação:
listado; no
Foram verificadas as ações celebradas no Termo de Compromisso
Sistema
no
registrados
FNDE
qúadro demonstrativo & seguir, considerando repasses do
SIMEC, até 13/06/2016.
&

PACZ

—

ID Obra

Termo de Compromisso/Objeto/Local

TC 22331/2013

_

Vigência
Término

(MR) Valor
Repasse FNDE

TC em:

R$

1010582 30/09/2016
Construção escola com 02 salas de aula Cururu de Baixo

~

~

~

22035305
~

(vç) Valor

%

do Contrato
R$

Repasse

sc t?Lªs d ª
Oba

83%

263.316,89

~

~

~

rª;

(NR)/(VC)

53332“

~

Constatações:
4.1 Débito indevido de despesas bancárias.

?

Fato:
Foi verificado débitos a título de tarifas bancárias, contrárias
nº 22331/2013).
recursos (inciso IX do Termo de Compromisso

à

finalidade dos

Evidências:
do Brasil, Agência
Extratos bancários da conta específica do Programa, Banco
130-9, Conta nº 83.902—7 e 83634-6.
.

Valor da
Transferência

Data Pgto

r

NOTAS

(R$)

~

20/02/2015

65,86

22/06/2015

29,89

07/08/2015

52,00

04/09/2015
[21/03/2016

21/03/2016
20/05/2016
SUB-TOTAL

BB AG130-9 cc 83902-7 ((103747)
_
61,79 CURURU DE BAIXO LAGO
GRANDE)
12,31

~

JP

20/08/2015

44,90

J

299,16

58,93

nun/2017317

8055 BB AG130-9 cc 83634—6 (127830)
CRECHE TIPO c- BAIRRO
24,43

20/05/2OQL

zoª

F 20/01/209

rF

32,41

EJB-TOTALJI

IPANEMA
~

184,.l8]|__

&
&

.
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Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 031-002, de 20/06/2016, a
Prefeitura Municipal de Santarém/PA, apresentou
por meio do Ofício nº 346/2016—SEMED,
de 21/06/2016, a seguinte justificativa:

Por várias vezes já solicitamos ao Banco do
Brasil, que façam cumprir a
Portaria INterminz'ste'r'ial nº 127/2008, para que
não haja cobranças indevidas,
conforme cópias dos Ofícios de nº 660 e 705/2015
e 311/2016. Contudo, esta
municipalidadeapresenta a esta equipe de Auditoria que já
adotou todas as
medidas cabíveis para a regularização,
inclusive comprovando através de
Extrato bancário da conta corrente nº 83.634-6
a restituição dos valores
apontados. Quanto aos valores da conta nº
83.902—7, apresentamos Nota de
Empenho nº 000951, no qual devolveremos à
conta o valor mencionado.

Análise da equipe:
Em sua justificativa e documentação
apresentada a Prefeitura Municipal
devolução dos recursos à conta-9 83.634-6,
e conforme Memorando nº
649/2016—SEMED, de 23/06/2016, estava
adotando por meio do Empenho nº 000951, os
procedimentos para concluir a devolução dos
recursos (R$299,16) à conta nº 83.902—7,
debitados indevidamente à títulos de despesas
bancárias.

demonstra

a

'

valores restituidos foram evidenciados nos
extratos da conta específica do
encontram-se anexo aos papéis de trabalho
do presente relatório.
Os

programa

e

'

No que concerne às obrigações relativas
ao tema, o Termo de compromisso nº
22331/2013, inciso IX, estabelece à Prefeitura:

Aplicar os recursos recebidos, enquanto não
forem utilizados em sua
finalidade, obrigatoriamente em caderneta de
poupança, aberta

especificamente para 0 Programa, quando a previsão
do seu uso for
a um mês,- ou aplicá-los em
fundo de aplicação
financeira de curto prazo ou operação de mercado
aberto lastreada em
títulos da dívida pública, se a sua utilização
ocorrer em prazo inferior a
um mês. Responsabilizar—se ainda por
efetivar a aplicação financeira
vinculada à mesma conta corrente na qual
os recursos financeiros
foram creditados pelo FNDE/MEC, inclusive
quando se tratar de
caderneta de poupança, cuja aplicação
poderá se dar mediante
vinculação do correspondente número de
operação à conta já
existente.

igual ou superior

Importante destacar a ação da Prefeitura junto
à instituição bancária no
sentido de reaver os recursos cobrados
indevidamente. A documentação acostada pela
Prefeitura demonstra a cobrança de tarifas
bancárias em diversas contas de programas
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exercícios de 2014 a 2016, no total de
FNDE (pela instituição fi nanceíra) nos
disposto no Termo de Cooperação firmado
R$10.244,01, taxação esta, que contraria o
Art. 54 da Portaria InterministerialãNº
entreo FNDE e a instituição financeira, e no
507/2011:
na conta bancária
Os recursos serão depositados e geridos
financeiras
instituições
em
específica do convênio exclusivamente
finalídc de,
sua
na
controladas pela União e, enquanto não empregados

§

lº

serão obrigatoriamente aplicados:

As contas referidas no
bancárias.

§ 49

§

lº serão

isentas da cobrança de tarifas
=

deixará de existir quando da

que
Dessa forma, mantém-se a constatação,
nº 83.902—7.
conta
à
recursos
comprovação referente a devolução dos

de projeto no SIMEC.
4.2 Registro de restrições e inconformidades

»

Fato:

Monitoramento, Execução e
Conforme consulta realizada no Sistema de
verificou-se a existência de registro de
Controle do Ministério da Educação SIMEC,
o que
obras identificadas sobre os ID n91010582,
Restrições e Inconformidade referentes a
nº
22331/2014.
de Compromisso
confronta com o disposto no Item 11 do Termo
Evidências:
Consulta ao Sistema SIMEC, em 06/06/2016.

Restrição/Inconformidade

E obra

Sistema de Proteção contra Descargas
Atmosféricas (SPDA) executado em
desconformidade com o projeto. A haste de
cobre não foi executada junta ao pilar
determinado em projeto.

13E DAI-XSA—

' an arem
€£à85ââãgâUãU

Revestimentos executados em
'
'

Hºlºãagggvfgv
' 3ª

,BAIXgA-

'

.

O

Íããêíâfãããâfâífeíããªêtãããº

desconformidade (cerâmica 10X10cm) com
o projeto (cerâmica 20X200m).
[com
Pisos executados em desconformidade
foram
não
projeto. As cerâmicas
(1010582) CURURU DE BAIXO o
de acordo com 0 Projeto de
instaladas
PA
LAGO GRANDE Santarém
paginação de piso ARQ-06/10.

LAGO G

an arem

—
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Sistema de Proteção contra Descargas
(1010582) CURURU DE BAIXO - Atmosféricas (SPDA) executado em
LAGO GRANDE - Santarém - PA desconformidade com o projeto. Não
se
observou o barramento de SPDA sobre
a
~~~

~~

~~

T—

~~

cobertura.

Instalações de gás combustível executadas
(1010582) CURURU DE BAIXO - em
desconformidade com o projeto ou não
LAGO GRANDE - Santarém - PA
executadas. O abrigo e tubulação de gás
GLP. não foi executado.
-

J

~

>..

ID 1010582
»

-

Curum de Baixo Sala de aula
—

~

'

.

,)
_

ID 1010582 - Cururu de Baixo
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ID 1010582 - Cururu de Baixo cozinha

~
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Manifestação da entidade:
nº 031-002, de 20/06/2016, a
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA
nº 346/2016—SEMED,
Prefeitura Municipal de Santarém/PA, apresentou por meio do Oficio
de 21/06/2016, a seguinte justificativa:

para
informamos que esta Secretaria já esta tomando todas as providências

sanar cada uma delas. Vale ressaltar que algumas das

inconformidades/restrições relacionadas pelos senhores já foram inclusive
"justificada" ou "sanada".
sanadas, encontrando-se com o estado atual de
que diz
Visando informar a situação que cada uma das obras se encontra no
cópias
respeito a essas inconformidades/restrições, em anexo apresentamos
aba
na
SIMEC
no
inseridas
de todas as justificativas devidamente
SIMEC,
do
RESTRIÇÓES E INCONFORMIDADES e também os prints feitos
mostrando as observações do Trâmite da Restrição/Inconformidade.
município já
Diante da devolução para correção da presente questão, este
tratado seja
esta tomando as devidas providências para que o serviço
empresa
pela
pactuado. Para tal, já estamos com o orçamento encaminhado
por este Setor de
para que a execução do serviço, o qual está sendo analisado
de valor ao
Engenharia, que dará sequencia para o devido processo de Aditivo
dessa
contrato
ao
contrato dessa obra. Tão logo o Termo Aditivo do” de valor
Contratação" e, ainda, tão
obra seja firmado, o mesmo será inserido na aba
fotos comprobatórias
encaminharemos
logo o serviço tenha sido executado,
na aba ”restrições e inconformidades.
questão
Informamos que outro supervisor do FNDEjá havia colocado essa
havia dado a
como inconformidade em 11/12/2015, e que este município já
restrições e
aba
(na
04/01/2016
devidajustificativa, inserida no sistema em
no dia
FNDE
pelo
inconformidades) sendo essa pendência superada
13/04/2016. Assim, solicitamos que esta nova pendência sobre a mesma
questão seja superada.
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...... Tendo em vista que, a nosso ver, as cerâmicas
foram instaladas de
acordo com o projeto, não entendemos o porque
da afirmação de que os pisos
foram executados em desconformidade.

Análise da equipe:
Da documentação e justificativa
apresentada, no caso dos pisos e
revestimentos, & Prefeitura apresentou "prints de
telas do Sistema SIMEC por meio das
quais informa já ter respondido e superado as
inconformidades apontadas, questionando o
fato das mesmas terem sido reinserídas no
sistema após terem sido justificadas e acatadas
em momento preterido.
As inconformidades e restrições de
execução, registradas no SIMEC, Vêm
demonstrar que as medições pagas e informadas
não foram condizentes com a situação do
projeto aprovado, bem como aqueles ítens do
projeto não executados, situações que
confrontam com o disposto no Item 11 do Termo
de Compromisso nº 22331/2014:

H

Executar os recursos financeiros recebidos do
Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação no âmbito do PAC 2
em estrito acordo com os
projetos executivos fornecidos ou aprovados
pelo FNDE/MEC (desenhos
—

técnicos, memoriais descritivos e especificações),
observando os critérios de
qualidade técnica que atendam as determinações
da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), bem como os prazos
e os custos previstos (grifo
nosso).

Importante ressaltar que das providencias afetas
à regularizaçao das
inconformidades apontadas, ainda está sendo finalizada
pela Prefeitura a instalação do
Sistema de SPDA, dessa forma, mantém-se
a constatação.
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;
5.2 Nas constatações referentes aos
subitens 2.1, 2,2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6,
2.7,2.8, 3,2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, e 4.2, foram
verificadas impropriedades na operacionalização
dos respectivos Programa, que merecem
atuação das respectivas Diretorias técnicas desta
autarquia.

5.3 Identificou-se prejuízo ao erário,
conforme consignado no subitem 3.1
devendo o responsável ser diligenciado &
regularizar a situação.

(ªí

5.4 Ademais, devem as diretorias
considerar as questões apontadas neste
relatório na análise técnica da prestação de
contas que lhes competem, sobre O
cumprimento do objeto dos programas e transferências
fiscalizados;
5.5 Devem, ainda, as Diretorias técnicas
desta autarquia considerarem as
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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 Ministéiios
Públicos, Tribunais de Contas Estadual e Municipal e da Ouvidoria do FNDE.
Relevante mencionar que a observância das conclusões e o atendimento
desta Auditoria Interna, dirigidas aos dirigentes desta
recomendações
tempestivo às
Autarquia 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 gestao1 dos
administradores, relativamente aos Programas financiados com recursos transferidos pela
5 6

Autarquia.

É

6. Recomendações:
6.1. ADIATA

..

6 1 1. 11111111111111 0 s1
Prefeito do Município de Santarém/PA, a restituir no prazo de 30
221 702
(trinta) dias aos cofres do FNDE o valor de R$ 329, 01 (trezentos e vinte e nove reais e um
centavos) referente a despesas indevidas à conta do Programa, acrescidos de juros e
correção monetária aplicados a partir de 21/11/2011. Para o cálculo do montante a ser
recolhido deverá ser utilizado o Sistema Débito do Tribunal de Contas da União- TCU,

CPF nº

acessado

I,

seu

em

sítio

virtual

pela

página

"http: //contas. tcu. gov. br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito faces" lançando o débito no
grupo "Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua ocorrência. No grupo
"Informações do débito" deverá ser ativada & 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 21219. 80. 30 Caso não haja o atendimento, enviar comunicação à

DIFIN para adotar as providências pertinentes quanto ao
erário e informar a COAUD, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento

Diretoria Financeira

—

ressarcimento ao
da Informação, sobre as providências que tomou visando o ressarcimento ao erário e/ou
adoção de outras providências pertinentes, conforme subitem(ns) 3.1.
-

6.2. A DIFIN

para análise

e

a

providências cabíveis quanto as constatações

abaixo:

6.2.1. Avaliar a situação apontada no presente relatório, bem como,
adotar ações juntos às instituições bancarias parceiras, no sentido de fazer cumprir o
Acordo de Cooperação, firmado com esta Autarquia, conforme subitem(ns) 4.1.
6.3. A DIRAE
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6.3.1. orientar a Prefeitura Municipal de Santarém/PA, observar
as
normas vigentes quanto à utilização de Pregão Eletrônico, lº
do art. lº do Decreto nº
§
5.504, de 05/08/2005, conforme subitem(ns) 2.1.
6.3.2. orientar a Prefeitura Municipal de Santarém/PA para que
adote,
no âmbito do PNATE, regulamento próprio que discipline a
operacionalização do transporte
de escolares, conforme subitem(ns) 2.2.

6.3.3. orientar a Prefeitura Municipal de Santarém/PA observar os
preceitos estabelecidos pela Lei nº 4.320, de 17/03/1964, quanto à necessidade
de

especificar devidamente os serviços prestados e os veículos beneficiados,
na documentação
comprobatória, conforme subitem(ns) 2.3.
6.3.4. orientar a Prefeitura Municipal de Santarém/PA para que adote
providências quanto à regularização dos condutores das embarcações
contratadas para O
transporte escolar em atendimento aos requisitos estabelecidos
pelo Decreto nº 2.596, de
18/08/1998, e em conformidade com as regras do Programa, assegurando
0 atendimento
pleno a clientela beneficiária do PNATE, devendo & DIRAE
incluir o acompanhamento desse
assunto em suas ações de monitoramento conforme
subitem(ns) 2.4.

6.3.5. orientar a Prefeitura Municipal de Santarém/PA sobre a
obrigatoriedade de as empresas contratadas caracterizaram os
veículos destinados ao
transporte de escolares de acordo com o previsto no artigo 136 do
Código de Transito
Brasileiro, devendo a DIRAE incluir o acompanhamento desse
assunto

monitoramento, conforme subitem(ns) 2.5.

em suas ações de

6.3.6. orientar a Prefeitura Municipal de Santarém/PA a adotar
rotinas
que garantam que os veículos utilizados no PNATE
estejam com adequadas condições de
uso e segurança, nos termos do Código de Trânsito
Brasileiro, mantendo-se, ainda, rotinas
de verificação periódica dos veículos objetivando

assegurar tal adequabilidade, devendo a
DIRAE incluir o acompanhamento desse assunto em
suas ações de monitoramento,
conforme subitem(ns) 2,6.
6.3.7. notificar a Prefeitura Municipal de Santarém/PA para
que em
prazo certo comprove perante o FNDE/DIRAE que adotou
medidas concretas visando
assegurar ao Conselho de Controle e Acompanhamento Social CAOS/FUNDEB, apoio
logístico (transporte) de forma efetiva, com a finalidade de
proporcionar o desenvolvimento
de suas atribuições como órgão de controle social,
conforme subitem(ns) 2.7.

6.3.8. Para informar ao CAOS/FUNDEB, quanto à necessidade
de
implementação de medidas de acompanhamento e fiscalização da
aplicação dos recursos
utilizados no PNATE, de forma efetiva, com vistas a proporcionar
o desenvolvimento de suas
atribuições como órgão de controle social em cumprimento às
normas regulamentares do
Programa, conforme subitem(ns) 2.8.
6.3.9. encaminhar ao CACS-FUNDEB em razão das atribuições
inerentes
para conhecimento do contido no item
do Escolar - PNATE.

a esse Conselho, extrato deste Relatório de
Auditoria
2 Programa Nacional de Apoio ao Transporte
—
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6.4. A DIGAP
!
I

"6.4.1. Notificar & Entidade a observar o que determinam as nornâlas
regulamentares do Programa, quanto à obrigatoriedade de aplicação dos recursosâno
mercado financeiro, bem como, comprove, em prazo certo, as medidas adotadas com vístãa à
restituição dos recursos à conta do Programa, conforme subitemms) 3.1.
1

6.4.2. Notificar & Entidade para que, em prazo certo, comprove perahte
o FNDE & fixação das placas das obras nos locais apontados pela equipe de físcalízaçãoª da
autarquia, conforme pactuado no termo de compromisso, conforme subitem(ns) 3.2.
4

6.4.3. Para informar ao CACS/FUNDEB, quanto à necessidadeÉde
implementação de medidas de acompanhamento e fiscalização da aplicação dos recurfsos
utilizados no PAC II - PROINFÃNCIA 9 PAR, de forma efetiva, com Vistas & proporcionár o
desenvolvimento de suas atribuições como órgão de controle social em cumprimento às
normas regulamentares do Programa, conforme subitem(ns) 3.3.
6.4.4. Cientificar & Prefeitura quanto à necessidade de implementação
de medidas de apoio que viabilizem o desenvolvimento das atribuições do CACS/FUNDEB
como órgão de controle social, em cumprimento às normas regulamentares do Programa,
conforme subitem(ns) 3.3.
6.4.5. Avaliar e, se eventualmente necessário, elaborar em conjunto com
a Entidade, no prazo de até 30 dias do recebimento deste relatório, Plano de Ação, contendo

prazos para execução de ações, Visando as providencias de forma a garantir a execução das
obras e a consumação da política pública, conforme subitem(ns) 3.4.

6.4.6. Avaliar a situação da obra, no que concerne aos registros de
ínconformidades, mesmo quando os ítens construtivos questionados foram construídos ou
estão em conformidades com os registros técnicos dispostos no Termo de
COmpromisso/projeto firmado, conforme subitem(ns) 3.5.

6.4.7. Notificar & Entidade para que, em prazo certo, regularize
integralmente as pendências apontadas pela supervisão do FNDE no SIMEC, adotando, se
for o caso, medidas tendentes a recuperar eventuais danos ao erário, conforme subitem(ns)
3.5.

6.4.8. Notificar & Entidade para que em prazo certo se comprove
FNDE/DIGAP, & restituição dos valores debitados á conta do Programa à titulo de

perante o
tarifas bancárias, devendo O assunto ser, ainda, considerado quando da análise da prestação
de contas, conforme subitem(ns) 4.1.

6.4.9. Notificar & Prefeitura para que, em prazo certo, regularize
integralmente as pendências apontadas pela supervisão do FNDE no SIMEC, adotando, se
for o caso, medidas tendentes a recuperar eventuais danos ao erário, conforme subiteas)
4.2.

6.4.10. encaminhar ao Conselho CAOS/FUNDEB, em razão das

a.

i
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atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria, para
conhecimento do contido nos itens 3 e 4 - PACII Proinfância 9 PAR —P1ano de Ações
Articuladas.

7. Encaminhamento:

7.1. a Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações de
Controle (COPAC), por intermédio da Divisão de Apoio Técnico— Administrativo DIATA,
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 IN CGU nº 24, de 17/11/2015;
—

7.2; à Diretoria de Ações Educacionais

-

DIRAE: &) para conhecimento e
comunicação à COAUD, no prazo máximo de 30 dias, das providências adotadas em relação
às recomendações contidas na página 9, referente ao Programa Nacional do Livro Didático PNLD; e das providências adotadas em relação às 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.
7.3. à 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 nos subitens 6.31; 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 o)
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.
—

7.4.

Coordenação de Auditoria

COAUD, para acompanhar as
recomendações ã DIATA, contidas no subitem 6.1, DIFIN, contidas no subitem 6.2, a DIRAE,
contidas no subitem 6.3, e à DIGAP, contidas no subitem 6.4.
a

—

7.5. a Prefeitura Municipal de Santarém/PA, para conhecimento;
7.6. a Diretoria Financeira DIFlN, para conhecimento do contido no subitem
6.2, e para subsidiar análise da prestação de contas dos Programas.
—

Em 05/07/2016
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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 18/2016
DESPACHO

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

Em

ªllª/ªla
Chefe da DIFIP

De acordo.
A apreciação do Senhor Auditor-Chefe.

Em

ªll/il

.]

6
~

Coordenadora da COFIC

De acordo.

Encaminhe-se ao Senhor Presidente do FNDE, conforme Despacho (SEI nº 0128970).

~

Auditora-Chefe Substituta
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