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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº. 26/2016

PREF MUN DE CHAPADINHA/MA

Auditoria realizada no período de 08 a 19 de agosto de 2016, em cumprimento
ao PAINT, cuja ação foi incluída mediante alteração do referido Plano, objetivando atender à
solicitação do Tribunal de Contas da União/Secretaria de Controle Externo do TCU no
Estado do Maranhão, contida no Ofício nº 3574/2015-TCU/SECEX-MA, de 23/11/2015,
tratada na Informação nº. 033/201SCOFIC/AUDIT/FNDE/MEC, de 23/05/2016, bem como
verificar a adequação e a conformidade a legislação, quanto às ações e procedimentos
adotados pela entidade na execução dos programas educacionais financiados com recursos
descentralizados pela'Autarquia.
A fiscalização verificou a aplicação dos recursos repassados, no montante de R$
4.178.076,00 (Quatro milhões, cento e setenta e oito mil e setenta e seis reais), distribuídos
entre as seguintes ações:

rmº

Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE
Valor R$2.506.396,00.
Anahsado

-

exercício de 2015

-

0.8. nº 96/2016,

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Valor R$973. 210, 00

-

exercício de 2016

-

0.8. nº 97/2016,

-

—

—

Anahsadopor8

Programa Dinheiro Direto na Escola— PDDE BÁSICO- exercício de 2015
Valor R$519. 170, 00.
Analisado por:
-

-

Programa Dinheiro Direto na Escola
99/2016, Valor R$88.050,00.

-

PDDE INTEGRAL

-

0.8. nº 98/2016
«

exercicio de 2015

-

0.8. nº

exercício de 2015

-

0.8. nº

Analisado por:

Programa Dinheiro Direto na Escola
100/2016, Valor R$91.250,00.
Analisado por:
-

-

PDDE ESTRUTURA

—

'

Histórico:

\
»
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Informação nº 33/2016 COFIC/AUDlT/FNDE/MEC, de 23/05/2016, TC
024.167/2015-0, que trata de denúncia do Programa Nacional de Alimentação Escolar
PNAE, nos seguintes pontos:
—

—

-

cardápio não

-

situação precária dos equipamentos de cozinha;

—

é

seguido e oferta de alimentação escolar não balanceada;
e

situação de risco na Escola Jardim Cirandinha em razão do poço artesiano

sem vedação.
1. PROG.NACIÓNAL 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$ 2.506.396,00
Extensão dos exames:
Analisada a totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à
conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, do exercício 2015.

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

verificação:

'

-

da documentação referente aos pagamentos realizados com recursos do
Programa do período fiscalizado,1

2 - da
3

—

aquisição de produtos da agricultura familiar;

da atuação do Conselho de Alimentação Escolar;

-

da atuação do profissional de nutrição no processo de aquisição dos
gêneros alimentícios adquiridos e na composição dos cardápios; e
4

5- do

controle de recebimento

e

distribuição dos gêneros alimentícios

adquiridos.

Constatações:

1.1 Preferência à forma presencial do Pregão sem a devida

X
\_

%
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justificativa.
Fato :
A Prefeitura do Municipio de Chapadinha/MA utilizou a modalidade Pregão
Presencial na realização de despesas decorrentes do objeto do Programa em vez da
modalidade eletrônica, sem a devida justificativa, em desacordo com o art. liº § 1º do
Decreto nº 5450/2005.

Evidências:
Pregão Presencial nº 122/2015.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
S.A. nº 039-001/2016, de
19/08/2016 a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA apresentou por meio do Ofício nº 202
—
GP, de 30/08/2016, a seguinte justificativa:
—

Entende-se que se realizou pregão presencial em detrimento do pregão
eletrônico, privilegiando a participação dos fornecedores do mercado local.
Com base em análise feita à época, constatou-se que a adoção dessa
modalidade não restringia a competitividade ou à obtenção da proposta mais
vantajosa para a Administração.

Análise da equipe:
A Entidade justificou ter adotado a modalidade pregão presencial para
participação dos fornecedores do mercado local. Verifica-se nesse critério um
parâmetro que restringiu a competividade ou a obtenção da proposta mais vantajosa para a
Administração. Ressaltamos a falta de justificativa no certame licitatório, vez que o pregão
eletrônico é obrigatório, salvo nos casos de comprovada inviabilidade justificada nos termos
do Decreto nº 5450/2005, situação que não se confunde com a opção discricionária.

privilegiar

a

O

Tribunal de Contas da União TCU orienta que:
—

Acórdão 1700/2007 Plenário (Sumário).

Utilize, como regra, a modalidade pregão, em sua forma eletrônica, para
aquisição de bens e serviços comuns, empregando o pregão presencial
exclusivamente quando inquestionável a excepcionalidade prevista no art. 40,
§ 10, do Decreto 5450/2005, devidamente justificada no procedimento

licitatório.
Acórdão 604/2009 Plenário.

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

Adote

a

observando

o

disposto no item 9.2.1 do Acórdão 2471/2008 Plenário.

~~
I
A
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A

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 5 10 do art. 40 do Decreto no 5450/2005.
Portanto, mantém—se a constatação, tendo ém vista que a legislação determina
que a justificativa deve ser tempestiva, devendo constar do respectivo processo licitatório.
1.2 Falhas na formalização do procedimento administrativo.

Fato:
A Chamada Pública nº 002/20015 não foi devidamente formalizada,
contrariando o art. 38 e & Bº do art. 43, da Lei nº 8.666/93, bem como não constam
diligências no sentido de sanar as falhas na instrução do processo, tais como:
- processo não segue ordem cronológica;
a lista de produtos a serem adquiridos encontrava—se incompleta;
nos contratos n.ºs 20150118/2015 e 20150120/2015 & cláusula primeira consta Chamada
Pública nº 001 /2015, referência que não corresponde ao processo examinado
- nos contratos n.ºs
20150118[2015, 20150119/2015, 20150120/2015 e 20150121/2015, &
cláusula décima quarta refere-se que a fiscalização destes, ficará a cargo da Secretaria
Estadual de Mato Grosso e das Coordenadorias de Alimentação Escolar da SEDUC/MT .
- no parecer jurídico só consta
assinatura, mas não identifica o nome, cargo e OAB do
responsável;
- Projeto de venda de
gêneros alimentícios da agricultura familiar da empresa N do N
Monteles não estava preenchida
—

—

,-

Evidências:
Chamada Pública nº 002/2015, de 24/08/2015.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria S.A. nº 039—006/2016, de
24/08/2016 a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA apresentou por meio do Ofício nº 202
GP, de 30/08/2016, a seguinte justificativa:
—

—

administrativo correspondente à chamada pública nº 002/2015, foi
realizado segundo a ordem cronológica do Sistema ASPEC de Licitações e
Contratos. Concursando os autos verifica-se que o processo encontra-se
autuado, protocolado e numerado. A lista de produtos a serem adquiridos
encontra—se apenas com falha na numeração, estando os itens em
conformidade com os produtos pedidos e adquiridos. O parecerjurídíco na
Chamada Pública é facultativo, ou seja, íntegra o ato meramente em caráter
opinativo, nos termos do art. 26, 5 único, da Lei de Licitações e Contratos.
Percebe-se a ocorrência de um erro de digitação na Cláusula Primeira dos
Contratos nº 20150118/2015 e 20150120/2015, portanto, onde se lê chamada
O processo
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pública nº 001/2015, leia—se chamada pública nº 002/2015. Serão adotadas,
com a maior brevidade, todas as providências necessárias, para sanar as
demais questões formais apontadas no certame licitatório, em análise.

Análise da equipe:
Na manifestação a Prefeitura alega somente a correção na autuação,
protocolo e numeração do processo, e que adotará as providências necessárias para sanar
as demais questões formais apontadas nos autos.
A ausência da formalização correta do certame licitatório contraria o disposto
nos art.[s) 38 e 43, § 3º da Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores:

”art. 38

- O

procedimento da licitação será iniciado com a abertura de
processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado,
contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do
recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente”.
art.43, § 3ª - É facultada a Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase
da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo,
.

Importante salientar que as falhas descritas no fato, no que se refere à
de
contratos
Vinculados à chamada pública diferente da examinada, a indicação
indicação
de fiscalização por órgão da SEDUC/MT, projetos de venda em branco (não preenchido),
constituem indícios de montagem do processo, prática já relatada por auditoria da
Controladoria Geral da União no Relatório de Demandas Externas nº 00209000216/2010—
19, realizada no Município de Chapadinha/MA.
Dessa forma, permanece a constatação.

1.3 Ausência de publicação da demanda de aquisições de gêneros
alimentícios da agricultura familiar.
Fato:
A Entidade Executora não comprovou nos autos ter havido divulgação dos
gêneros alimentícios que poderiam ser adquiridos da agricultura familiar, não sendo
comprovada sua ampla publicidade, em desacordo com o § 2º do art. 26 da Resolução
CD/FNDE/nº 26 de 17 de junho de 2013, e alterações posteriores.

Evidências:
Chamada Pública da agricultura familiar, Processo nº 001/2015.

Manifestação da entidade:
S.A. nº 039-001/2016, de
Em atendimento a Solicitação de Auditoria
19/08/2016 a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA apresentou por meio do Ofício nº 202
GP, de 30/08/2016, a seguinte justificativa:
—

—
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A publicação dos valores pagos, mensalmente, está acessível no Portal de
Transparência do Município, sendo que a do primeiro semestre ainda não se
encontra disponível em razão da não conclusão do semestre. Serão adotadas
as medidas para a publicação da demanda de aquisições de gêneros
alimentícios nos demais órgãos de imprensa.
'

Análise da equipe:
A justificativa apresentada pela Entidade não responde à falta de publicidade
apontada no fato.
Ressaltamos que no caso específico da aquisição da agricultura familiar, as
Entidades devem publicar os editais de Chamada Pública para alimentação escolar em
jornal de circulação local, na forma de mural em local público de ampla Circulação, e
conforme previsto no art. 26 da Resolução CD/FNDE/Nº 26 de 17 de junho de 2013, os
gêneros alimentícios & serem entregues ao contratante serão os definidos na chamada
pública de compra e divulgados em seu endereço na internet, caso haja, para organizações
locais da agricultura familiar (como sindicatos rurais, cooperativas, associações,
movimentos sociais e demais entidades da agricultura familiar) e para entidades de
assistência técnica e extensão rural do município ou do estado.
Com vistas a ampliar a publicidade das aquisições de gêneros da agricultura
familiar, esta poderá ser feita também em outros locais com potencial de divulgação das
Chamadas, como rádios comunitárias locais e jornais de Circulação regional, estadual ou
nacional, sendo que os editais deverão permanecer abertos para recebimento dos projetos
de venda por um período mínimo de 20 dias.
Dessa forma, permanece a constatação.

1.4 Descumprimento das diretrizes do programa quanto à agricultura

familiar.
Fato:
Do total dos recursos repassados pelo FNDE, no montante de R$2.506.396,00,
& documentação apresentada pela Prefeitura demonstrou a utilização de R$434.509,70 na
aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar, 0 que corresponde a
17,37% 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, contrariando o artigo 24, da
nº
Resolução/CD/FNDE
26, de 17/06/2013.

Evidências:
Notas fiscais apresentadas da Agricultura Familiar.

Manifestação da entidade:

?

'N

Em atendimento à Solicitação de Auditoria — S.A. nº 039-001/2016, de
19/08/2016 a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA apresentou por meio do Ofício nº 202

(”
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—

GP, de 30/08/2016, a seguinte justificativa:

Atendendo o art. 14, da Lei nº 11.947/2009, o município de Chapadinha
aplicou R$ 753.807,32 (setecentos e cinquenta e três mil, oitocentos e sete
reais e trinta e dois centavos), representando 30,33% da aquisição de gêneros
alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar
rural ou de suas organizações, conforme quadro abaixo:
iDEMONSTRATIVO
[RECEITA

"DESPESA

[2.435.123,99

"753.307,32

APLICAÇÃO %

“30,33

Análise da equipe:
A Prefeitura alega que aplicou 30,33% dos recursos transferidos à conta do
Programa, todavia nos documentos analisados e nos dados inseridos no Sistema SlGPC, o
total dos recursos aplicados/gastos na agricultura familiar totalizam R$434.509,70, que
correspondem a 17,37%, do total de R$2.506.396,00 repassados em 2015.
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 minimo 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.

Ainda conforme Acórdão 925/2011

—

Plenário/T CU:

(...) empreenda esforços para adquirir gêneros alimentícios diretamente da
e do empreendedor familiar rural ou de suas
organizações, priorizando—se os assentamentos da reforma agrária, as
comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas, no mínimo
de 30%, conforme art. 14 da Lei nº 11.947/2009, gerando medidas de
incentivo à organização e legalização desses.

agricultura familiar

Dessa forma, mantém-se a constatação devendo a Entidade empreender
esforços para a utilização dos percentuais preconizados na Resolução citada.

1.5 Deficiência no controle dos gêneros adquiridos da

agricultura

familiar.
Fato:

produtos

e

Na documentação analisada verificou-se ausência de controle efetivo dos
quantidades adquiridos/contratados e os produtos e quantidadesXefetivamente
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fornecidos pelas Cooperativas, em desacordo com o Acórdão TCU nº 1.918/2006 - Plenário.

Evidências:

Contratos firmados e Projetos de Venda/notas fiscais emitidas pelas
Cooperativas participantes da Chamadas Públicas 2015.
Exemplo: Fornecimento (lº Semestre 2015) realizado pela Associação dos
Pequenos Produtores de Hortaliças do Povoado Mundo N ovo.
Ass. Peq Prod Hort Pov Novo Mundo
I

PRODUTO

I

ALEAÇE

I

PIMENTA DE CHEIRO

L

II
I

I

BANANA PRATA

I

LARANJA

I

LIMÃO

FEIJÃO VERDE

I

MAMÃO PAPAYA OU HAWAI

I

TOMATE

I

CEBOLA

Contrato nº 2015/001-Cp/1

QUANT PREVISTA
690

6000

II

4000

II

II

QUANT EATURADA

II

360

II

CHEIRO VERDE
I

—

II

II

I
II

820

620

]
II

II

IL

504
96

7737,5

I

0
I

132
I

452

1230

II

500
I

I

700

700

II

0

152

948

I

I

432
I

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
S.A. nº 039—001/2016, de
19/08/2016 a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA apresentou por meio do Ofício nº 202
—
GP, de 30/08/2016, a seguinte justificativa:
—-

Essa ocorrência já havia sido detectada pela administração da Secretaria. Em
razão disso, foi licitado um programa que será implementado para corrigir
essa falha no controle de estoque atinente aos produtos da alimentação
escolar do município.

Análise da equipe:
A Prefeitura reconhece a falha detectada pela equipe de auditoria. A Entidade
não possui sistema ou mecanismos que possibilitem o registro de todas as operações de
controle das compras dos gêneros alimentícios Visando suprir as escolas com os itens
necessários ao cumprimento dos cardápios elaborados, assim como, propiciar o controle
sobre a exatidão dos valores a serem pagos.
A referida falta de controle também se verifica no quantitativo dos produtos

2“

RA. Nº 26/2016 / PREF MUN DE CHAPADINHA

»

EEEM

\“m

..

.

adquiridos da Associação dos Pequenos Produtores do Povoado Novo Mundo que conforme
contrato previa O fornecimento para o lº semestre de 2015, do total de 19.345 kg de
produtos, contudo as notas fiscais apresentam somente o fornecimento de 10.454 kg, ou
seja, 54,04% do total previsto. Considerando que as aquisições são planejadas de forma a
atender um determinado cardápio em determinado período letivo, o não atendimento ao
planejado possibilita a ocorrência de prejuízo ao fornecimento de uma alimentação na forma
preconizada pelo programa.
Dessa forma, mantém-se a constatação.

1.6 Aquisição de alimentos formulados acima do

limite permitido.

Fato:
A Entidade adquiriu produtos formulados, industrializados, processados e
embutidos destinados à alimentação escolar, em percentual superior a 30%, contrariando 0
previsto no parágrafo único do artigo 23, da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013.

Evidências:
Pregão Presencial nº 068/2014.

Contratos nº 2015004

Notas fiscais da Empresa: Diplomata Dist de
Alimentos LTDA: mingau de tapioca c/arroz; mingau de arroz, milho e coco; sopas cereais,
legumes, carne ovos; sopa de macarrão com frango; sardinhas; suco concentrado diversos
sabores, biscoitos cream craker.
-

Contratos nº 20150005 - Notas fiscais da Empresa: Mendonça & Dutra LTDA:
bebida tipo napolitano; risoto de frango; salsicha; bebida tipo chocolate.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
S.A. nº 039—001/2016, de
Municipal
Prefeitura
Chapadinha/MA
de
apresentou
por meio do Ofício nº 202.
19/08/2016 a
GP, de 30/08/2016, a seguinte justificativa:
—

—

Os documentos foram encaminhados para a Controladoria Geral do Município
para análise, caso sejam constatadas as ocorrências, serão solicitadas as
justificativas e conseqúentemente as correções.

Análise da equipe:
A documentação analisada demonstra a aquisição, por meio do Pregão
Presencial nº 068/2014, de 09/12/2014, de produtos restritos no total de R$1.342.240,00
tais como: bebida de chocolate, bebida láctea de chocolate e baunilha com malte, flocâo de
milho, linguiça calabresa, mingau de arroz, milho e coco, mingau de milho com coco,
mingau de tapioca com coco, risoto de frango, salsicha, sardinha em conserva, sopa com
massa, cereais, legumes, carne e ovos, sopa de macarrão com frangos, suco de fruta
concentrado sabor abacaxi, suco de fruta concentrado sabor Acerola/uva, suco de fruta
concentrado — sabor goiaba, risoto de frango, salsichas, entre outros.
—

—
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valor das aquisições representam 55,55% dos recursos financeiros
repassados pelo FNDE, () que contraria o parágrafo único do artigo 23, da
Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, o qual estabelece o limite de até 30% (trinta por
O

cento) dos recursos financeiros repassados com aquisição de alimentos formulados:

Art. 23 É restrita

a aquisição de alimentos enlatados, embutidos, doces,
alimentos compostos (dois ou mais alimentos embalados separadamente para
consumo conjunto), preparações semíprontas ou prontas para o consumo, ou
alimentos concentrados (em pó ou desidratados para reconstituição).

limite dos recursos financeiros para aquisição dos
alimentos de que trata o caput deste artigo ficará restrito a 30% (trinta por

Parágrafo único.

O

cento) dos recursos repassados pelo FNDE.
Dessa forma, permanece a constatação.

1.7 Descrição insuficiente dos produtos e/ou serviços na documentação

comprobatória.
Fato :
Os documentos comprobatórios das despesas, desde o processo administrativo
referente ao Pregão Presencial nº 01/2015 até as notas fiscais dos produtos adquiridos, não
continham detalhamento suficiente dos produtos para a sua perfeita identificação (marca,
tipo do produto: integral, de leite, tradicional), peso (gramas, kilogramas) e ingredientes da
composição do alimento), contrariando o disposto no art. 63, Lei 4.320/64, de 17/03/64.

Evidências:
Notas fiscais, referente o fornecimento de pães para alimentação escolar:

Eªi!
DILTON

2

DILTON

3

~

D&gãªgªâgâªª' CNPJ
Dãggâíggáâgãªcg'

D&ªªggâgâªª

1358335233???
DILTON

5

DILTON

6

D&gãââgãâªª

CNPJ Nº

CNPJ Nº

' CNPJ Nº
"

D&ªãâªªâãâªª

CNPJ Nº

' CNPJ Nº

DILTON

7

DÉÉÃÍÉÉZÉÉÉÉÉ
DILTON

B

Dãggãí'fzgªâgããªºs
DILTON

9

Dãgªãíêzgªâgââªª

DMON

10

D&Fâíggâgªª

' CNPJ Nº
' CNPJ Nº
' CNPJ Nº

DILTON

11

VR UNIT

TOTAL

NOTA FISCAL

PÃES

100.963

0,26

26.250,38

260

PÃES

89.291

0,26

23.215,66

251

PÃES

88.400

0,26

22.984,00

242

PÃES

85.727

0,26

22.289,02

244

PÃES

106.585

0,26

27.712,10

2 16

PÃES

78.664

0,26

20.452,64

187

PÃES

42.941

0,26

11.164,66

194

PÃES

75.000

0,26

19.500,00

186

PÃES

48.923

0,26

12.719,98

180

PÃES

106.585

0,26

27.712,10

209

PÃES

89.291

0,26

23.215,66

219

Nº

' CNPJ Nº

DILTON

4

~

QUANT

PRODUTO
[

DILTON

1

~
~

FORNCEDOR

Dãgfªállxíjfzgªâocâqªºá

CNPJ Nº

~

~
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Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria
S.A. nº 039—001/2016, de
19/08/2016 a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA apresentou por meio do Ofício nº 202
GP, de 30/08/2016, a seguinte justificativa:
—

—

Referente a constatação dos fatos e serviços discriminados de maneira não
clara, informamos que, com base nos apontamentos dessa Auditoria, será
realizado encontro de capacitação com os gestores objetivando tratar sobre a
necessidade de melhor detalixamento/especificação do bem, no que pertine à
sua marca, de maneira a facilitar identificação dos produtos adquiridos.

Análise da equipe:
A descrição precária dos produtos adquiridos inviabiliza a correta liquidação
das despesas, nos termos do art. 63, Lei 4.320/64, de 17/03/64, que dispõe ser a
liquidação da despesa a verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os
títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
»

716/2010

—

Com esse entendimento, o Tribunal de Contas da União emitiu o Acórdão nº
TCU Plenário determinando a certa Entidade que:
—

[...] exija

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

Ressaltamos que a Prefeitura informou que estará realizando encontro de
capacitação com gestores objetivando tratar sobre o fato apontado, e além disso, deve fazer
constar no Termo de Referência do produtos, as especificações detalhadas de forma a
estabelecer sua correlação entre o produto licitado/contratado e aquele fornecido.
Dessa forma, permanece a constatação.

1.8 Ausência de identificação da documentação comprobatória com o
nome do Programa.

Fato:
A documentação comprobatória apresentada pela Entidade não contém o
nome do FNDE e do Programa, contrariando o art. 62, parágrafo único, da Resolução
CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013.
»

Evidências:
Notas Fiscais analisadas/empresas:

~
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Empresa

Nota Fiscal

Valor R$

Data

Diplomata Dist. De Alimentos LTDA.

[[2584

[[31/12/2014 76.052,40

Diplomata Dist. De Alimentos LTDA.

[[2583

[[31/12/2014 43.823,20

Diplomata Dist. De Alimentos LTDA.

2582

31/12/2014 69.263,95

Diplomata Dist. De Alimentos LTDA.

2581

31/12/2014 41.605,00

[Diplomata Dist. De Alimentos LTDA.

[[2865

[[04/11/2015 "71.210,50

[Diplomata Dist. De Alimentos LTDA.

~

[[2836

[[05/10/2016 78.785,50

De Alimentos LTDA.

[[2790

[[03/09/2015 [ 87.109,00

[Diplomata Dist. De Alimentos LTDA.

[[2728

_II03/08/2016 [ 93.028,00

piplomata Dist.

27

11/03/2015 “31.295,00

Mendonça e Dutra LTDA.

28

11/03/2015 [[794,00

e

Dutra LTDA.

[[29

[Mendonça e Dutra LTDA.

[[33

06/04/2015 28.450,00

Dutra LTDA.

[[35

[[06/04/2015 58.736,00

e

[Mendonça e Dutra LTDA.

.

[Mendonça e Dutra LTDA.

[[34

06/04/2015 595,00

[[38

04/05/2015 58.934,00

[Mendonça e Dutra LTDA.

[[37

[Mendonça e Dutra LTDA.

—[[39

[

[

[

11/03/2015 "64.420,00

Mendonça

[

[

Mendonça e Dutra LTDA.
[Mendonça

[

[

[

[

[[04/05/2015 [[595,00

[

[[05/05/2015 “28.450,00

[

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria — S.A. nº 039-001/2016, de
19/08/2016 a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA apresentou por meio do Ofício nº 202
GP, de 30/08/2016, a seguinte justificativa:

—

Os documentos foram encaminhados para a Controladoria Geral do Município
para análise, caso sejam constatadas as ocorrências, serão solicitados as
justificativas e consequentemente as correções.

Análise da equipe:
A ausência de identificação do Programa na documentação comprobatória das
despesas efetuadas contraria o disposto no art. 62, parágrafo único, da Resolução CD/FNDE
nº 26, de 17/06/2013:

Art.. 62 As despesas realizadas com recursos do PNAE deverão ser
comprovadas mediante documentos fiscais originais ou equivalentes, na forma da legislação
a qual a EEX. estiver vinculada.
Parágrafo único. Os documentos de que trata este artigo deverão ser emitidos
em nome da EEX. e identificados com o nome do FNDE e do Programa.

RA. Nº 26/2016 IPREF MUN DE CHAPADINHA
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Nesse Viés, a Procuradoria Federal do FNDE emitiu o Parecer nº 41/2007, de
27/07/2007, com a seguinte conclusão:

(.) a não identificação dos documentos comprobatórios das despesas, tem-se
que tais irregularidades são bastantes graves e comprometem, seriamente, a execução do
Programa, inviabilizando a identificação dos recursos atrelados (...), a prestação de contas
na forma estabelecida pelo Programa e, por conseguinte, a fiscalização da correta utilização
desses recursos, dando margem ao desvio e à malversação do dinheiro público. Dessa
forma, se não forem sanadas, de logo, estas irregularidades, deve o FNDE proceder a
suspensão dos repasses dos recursos (...) ao ente político em questão(.).

Ainda, conforme

o

Acórdão 795/5008

—

Primeira Cãmara/T CU, dispõe:

(...) a identificação dos documentos não e' um preceito inútil, pois visa
relacionar os documentos comprobatórios ao Programa, de modo a evitar que o mesmo
documento fiscal seja ou tenha sido utilizado para comprovar despesas de mais de uma
fonte.
Portanto, permanece a constatação.
2. PROGNACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - exercício 2016

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 financeiroscR$ 973.210,00
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, até julho do exercício
de 2016, no valor de R$973.210,00.
—

Informação:
A Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA, executa a gestão de forma
centralizada, sendo responsável por todo o processo de aquisição, armazenamento,
distribuição e controle dos gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede estadual. As
ações de controle desenvolvidas no âmbito do PNAE englobaram & verificação da
documentação referentes aos pagamentos realizados com recursos do Programa do período
fiscalizado, atuações do Conselho de Alimentação Escolar e do profissional de nutrição no
processo de aquisição dos gêneros alimentícios adquiridos e na composição dos cardápios,
controle de recebimento e distribuição dos gêneros alimentícios adquiridos, verificação in
loco das cozinhas, depósitos de alimentos das escolas e depósito central.

f\\\
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Constatações:
2.1 Ausência de publicação da demanda de aquisições de gêneros
alimentícios da agricultura familiar.

Fato:
A Entidade Executora não comprovou nos autos ter havido divulgação dos
gêneros alimentícios que poderiam ser adquiridos da agricultura familiar, não sendo
comprovada sua ampla publicidade, em desacordo com 0 § 2º do art. 26 da Resolução
CD/FNDE/nº 26 de 17 de junho de 2013, e alterações posteriores.

Evidências:
Chamada Pública, Processo nº 001/2016, de 22/02/2016.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
S.A. nº 039—005/2016, de
19/08/2016 a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA apresentou por meio do Ofício nº 202
—
GP, de 30/08/2016, a seguinte justificativa:
—

A publicação dos valores pagos, mensalmente, está acessível no Portal de
Transparência do Município, sendo que a do primeiro semestre ainda não se
encontra disponível em razão da não conclusão do semestre. Serão adotadas
as medidas para a publicação da demanda de aquisições de gêneros
alimentícios nos demais órgãos de imprensa.

Análise da equipe:
Semelhante ao referenciado na análise do subitem 1.3, a justificativa
apresentada pela Entidade não responde à falta de publicidade apontada no fato. Em que
pese afirmar que serão adotadas as medidas para a publicação da demanda (definição) de
aquisições de gêneros alimentícios nos demais órgãos da imprensa o que corrobora &
constatação,
Ressaltamos que no caso específico da aquisição da agricultura familiar, as
Entidades devem publicar os editais de Chamada Pública para alimentação escolar em
jornal de circulação local, na forma de mural em local público de ampla circulação, e
conforme previsto no art. 26 da Resolução CD/FNDE/NQ 26 de 17 de junho de 2013, os
gêneros alimentícios a serem entregues ao contratante serão os definidos na chamada
pública de compra e divulgados em seu endereço na internet, caso haja, para organizações
locais da agricultura familiar (como sindicatos rurais, cooperativas, associações,
movimentos sociais e demais entidades da agricultura familiar) e para entidades de
assistência técnica e extensão rural do município ou do estado.
Com vistas a ampliar a publicidade das aquisições de gêneros da agricultura
familiar, esta poderá ser feita também em outros locais com potencial de divulgação das
Chamadas, como rádios comunitárias locais e jornais de circulação regional, estadual ou
nacional, sendo que os editais deverão permanecer abertos para recebimento dos projetos
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de venda por um período mínimo de 20 dias.

Dessa forma, permanece a constatação.

2.2 Falhas na formalização do procedimento administrativo.

Fato:

'

Foram identificadas falhas na constituição do Processo Pregão Presencial nº
01/2016, as quais contrariam 0 art. 39, inciso 1 da Lei nº 10.520/2002 e a Lei 8.666/93;
a) o Edital não consta assinado pela autoridade competente;
b) ausência de contrato firmado entre as partes;
c) não designação do fiscal do contrato.

Evidências:
Pregão Presencial nº 01/2016.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria — S.A. nº 039-005/2016, de
19/08/2016 a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA apresentou por meio do Ofício nº 202
- GP, de 30/08/2016, a seguinte justificativa:

ter havido duas questões sanáveis apontadas, razão pela qual está
sendo providenciada a assinatura pela autoridade competente no Edital e a
designação do fiscal do Instrumento equivalente ao Contrato. Considera—se
Constam—se

que o vínculo entre o fornecedor e a Administração pode estar consignado no
Contrato ou em outro Instrumento Equivalente. Desse modo, para que haja
mais flexibilidade nas contratações por Registro de Preços é recomendado
que se utilize os instrumentos equivalentes ao contrato, citados no art. 62, da
Lei federal nº 8.666/93 (nota de empenho, autorização de fornecimento,
ordem de serviço etc.), para se efetivar as aquisições. Assim, o Órgão
Participante poderá usufruir automaticamente das alterações realizadas na
Ata de Registro de Preços pelo Órgão Gestor, tal como uma alteração para
restabelecimento do equilíbrio econômico—financeiro ou uma redução do valor
para ajustá-lo ao preço praticado no mercado.

Análise da equipe:
Em que pese a justificativa apresentada pela Entidade, & falta de adoção das
formalidades adequadas, previstas na legislação que rege 0 processo, geram incertezas
jurídicas e oferecem risco à integridade e lisura de todo o processo.
Vale ressaltar que 0 documento examinado (edital não assinado), bem como a
Lei nº 10.520/2002, art. Liº, inciso III, preveem a celebração de contrato, documento que não
foi emitido pela Entidade, art. 38, inciso X, da Lei 8.666/93.

Importante destacar, face a natureza e o volume dos produtos adquiridos, a
necessidade do Fiscal do Contrato, função esta que deve recair, preferencialmente, sobre
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servidores que tenham conhecimento técnico ou prático & respeito dos bens e serviços que
estão sendo adquiridos/prestados. O fiscal deve manter contato com o preposto ou
representante da Contratada, durante toda a execução do contrato, com o objetivo de
garantir o cumprimento integral das obrigações pactuadas.
Dessa forma, mantém-se a constatação.

2.3 Deficiência no controle dos gêneros adquiridos da

agricultura

familiar.
Fato:
Na documentação analisada verificou-se ausência de controle efetivo dos
produtos e quantidades adquiridos/cóntratados e os produtos e quantidades efetivamente
fornecidos pelas Cooperativas, em desacordo com o Acórdão TCU nº 1.918/2 006 - Plenário.

Evidências:
Chamada Pública nº 001/2016, de 22/02/2016, Ata de Registro de Preços nº
PP 001/2016-SRP e Visita ao depósito de alimentação escolar.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
S.A. nº 039-005/2016, de
19/08/2016 a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA apresentou por meio do Ofício nº 202
—
GP, de 30/08/2016, a seguinte justificativa:
—

Serão tomadas as providências necessárias para a implantação do controle do
estoque, por meio de um sistema informatizado, de modo a se ter maior
eficiência no controle dos gêneros adquiridos da agricultura familiar.

Análise da equipe:
A Prefeitura reconhece a falha detectada pela equipe de auditoria. A Entidade
não possui sistema ou mecanismos que possibilitem o registro de todas as operações de
controle das compras dos gêneros alimentícios visando suprir as escolas com os ítens
necessários ao cumprimento dos cardápios elaborados, assim como, a exatidão quanto aos
valores pagos.
A referida falta de controle se verificou quando da visita ao depósito central
da alimentação escolar.

nº 1.918/2006

Sobre a importância de mecanismos de controle, o TCU, por meio do Acórdão
Plenário, determinou o seguinte:
—

”(...) determinar & Prefeitura
que implante e mantenha um sistema de
controle do estoque dos alimentos, adquiridos com recursos do PNAE, que
serão utilizados na elaboração da merenda escolar. Referido sistema deverá
registrar as entradas e saídas de mercadorias, fornecer a posição atualizada
do estoque físico e viabilizar a realização de levantamentos periódicos

(Mªh
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quantitativos”.

Considerando que as aquisições são planejadas de forma a atender um
determinado cardápio em determinado período letivo, o não atendimento ao planejado
possibilita a ocorrência de prejuízo ao fornecimento de uma alimentação na forma
preconizada pelo programa. Dessa forma, mantém-se a constatação.

2.4 Ausência da realização dos testes de aceitabilidade do cardápio.
Fato:
A Prefeitura Municipal não comprovou a realização dos testes de
aceitabilidade realizados quando da inclusão de novos produtos para compor o cardápio da
alimentação escolar ou daqueles oferecidos regularmente aos alunos da rede municipal e
estadual de ensino, em desacordo com o art. 17 da Resolução CD/FNDE nº 26, 17/06/2013.

Evidências:
Não atendimento à Solicitação de Auditoria S.A. nº 039—000/2016, de
10/08/2016 e visitas e entrevistas realizadas nas unidades escolares: Tancredo Neves,
Oliveira Roma, Carolina Mesquita de Araújo, Agustinho Ribeiro de Aguiar, Adalina Silva
Machado, Pré-Escolar jardim Ciradinha, Almada Lima Filho, Acelino da Silva, Ana Fortes de
Menezes, Bernada Portela da Ponte, Djalma Dutra, José Gomes, Amélia Mendes Ferreira,
Coronel Joaquim Nunes, José Sarney, Isaías Fortes de Meneses, Francisco Firmo, Joaquim
Nunes Filho, José Sousa dos Santos e Eurídice Almeida.
—

Oficio nº 202 GP, de 30/08/2016, da Prefeitura Municipal de Chapadinha em
resposta à Solicitação de Auditoria — S.A. nº 039—005/2016, de 19/08/2016.
—

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
S.A. nº 039—005/2016, de
19/08/2016 a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA apresentou por meio do Ofício nº 202
GP, de 30/08/2016, a seguinte justificativa:
—

—

O
e

teste de aceitabilidade voltará a ser realizado com alunos da escola infantil
ensino fundamental, conforme exigência do FNDE.

Análise da equipe:
A manifestação da Entidade corrobora a constatação.

A ausência de aplicação dos testes de aceitabilidade pertinentes aos cardápios
adotados contraria o art. 17 da Resolução CD/FNDE nº 26, 17/06/2013, e alterações
posteriores, que estabelece que a EEX. aplicará teste de aceitabilidade aos alunos sempre
que introduzir no cardápio alimento novo ou quaisquer outras alterações inovadoras, no que
diz respeito ao preparo, ou para avaliar a aceitação dos cardápios praticados
frequentemente.
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A EEX. será responsável pela aplicação do teste de aceitabilidade, o qual
deverá ser planejado e coordenado pelo RT do PNAE.
§19

Portanto, mantém-se a presente constatação.

2.5 Ausência de implementação das atividades previstas no Termo de
Compromisso.

Fato:
A Entidade não comprovou que determinou a Secretaria de Saúde, Secretaria
de Agricultura do Município, ou órgão similar, que exercesse a inspeção sanitária dos
alimentos utilizados no Programa Nacional de Alimentação Escolar, prevista no Termo de
Compromisso, em desacordo ao art. 33, da Resolução FNDE/CD nº 26 de 17/06/2013.

Evidências:

Visitas às escolas

e

não atendimento à Solicitação de Auditoria nº 039-

000/2016, de 10/08/2016.

Oficio nº 202 GP, de 30/08/2016, da Prefeitura Municipal de Chapadinha em
resposta à Solicitação de Auditoria — S.A. nº 039—005/2016, de 19/08/2016.
—

Manifestação da entidade:
Em resposta à Solicitação de Auditoria — S.A. nº 039-005/2016, de 19/08/2016
a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA apresentou por meio do Ofício nº 202 — GP, de
30/08/2016, a seguinte justificativa:
Em se tratando do termo de compromisso referente ao controle de qualidade,
estão sendo tomadas as providências para solucionar tal constatação.

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação.
Em que pese o gestor informar que serão tomadas todas as medidas para
solucionar o fato, não foi comprovada a implementação das ações de inspeção sanitária dos
alimentos oferecidos aos alunos em atendimento ao Programa, fato que contraria o disposto
no art. 33, da Resolução FNDE/CD nº 26 de 17/06/2013, a qual estabelece:

Art. 33

Os produtos alimentícios a serem

adquiridos para o alunado do PNAE
deverão atender ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA do Ministério da Saúde MS e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA.
—

ãlº Os produtos adquiridos

para o alunado do PNAE deverão ser previamente
submetidos ao controle de qualidade, na forma do Termo de Compromisso
(Anexo V), observando-se a legislação pertinente.
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adotar medidas que garantam a aquisição, o
preparo/manuseio de alimentos com adequadas
condições higiênico—sanitárias até o seu consumo pelos alunos atendidos pelo
Programa.

549 Cabe às HEX. ou às UEX.

transporte, a estocagem

e o

Dessa forma, permanece a constatação.

2.6 Atuação deficiente do nutricionista responsável pelo Programa.

Fato:
Nas visitas às unidades escolares não se verificou a atuação de nutricionistas
no sentido de avaliar O cardápio da alimentação escolar, o preparo, 0 consumo, e demais
ações de educação alimentar e nutricional, conforme previsto no art. 12, % lº, incisos I a III,
da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013.

Evidências:
Visitas e entrevistas nas unidades escolares: Tancredo Neves, Oliveira Roma,
Carolina Mesquita de Araújo, Agustinho Ribeiro de Aguiar, Adalina Silva Machado, PréEscolar Jardim Círadínha, Almada Lima Filho, Acelino da Silva, Ana Fortes de Menezes,
Bernada Portela da Ponte, Djalma Dutra, José Gomes, Amélia Mendes Ferreira, Coronel
joaquim Nunes, José Sarney, Isaías Fortes de Meneses, Francisco Firmo, joaquim Nunes
Filho, josé Sousa dos Santos e Eurídice Almeida.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - S.A. nº 039-005/2016, de
19/08/2016 a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA apresentou por meio do Ofício nº 202
- GP, de 30/08/2016, a seguinte justificativa:

A profissional de nutrição, contratada pelo município como responsável pela
alimentação escolar, desempenha as funções que lhes são designadas, tais
como: zelar pela alimentação no âmbito escolar; planejamento/elaboração,
acompanhamento da execução do cardápio escolar; interação com
agricultores e associações; participação do processo licitatório e chamada
pública da agricultura familiar para aquisição dos gêneros alimentícios;
participa, quando designada do Conselho de Alimentação Escolar no que diz
respeito à alimentação escolar.

porventura, o trabalho desempenhado não foi a contento, dessa Auditoria,
isto se deve muito mais ao fato do número reduzido de proh'ssional da área, o
que será regularizado após o período eleitoral.
Se

Análise da equipe:
A Entidade manifesta a intenção de regularizar a situação após O período
eleitoral, bem como atesta a necessidade de um maior número de nutricionistas com Vistas a
um acompanhamento mais eficaz (vide subitem 2.8, deste Relatório), e no sentido de prestar
orientações quanto ao transporte, à guarda, à estocagem dos gêneros, ao pr _paro da
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merenda e à realização de teste de aceitabilidade dos cardápios pela clientela do Programa.
A atuação deficiente por parte do nutricionista responsável pelo
acompanhamento do Programa, contraria o disposto no art. 12 da Resolução CD/FNDE nº
26, de 17/06/2013, que estabelece:

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

§19 Compete ao

I

realizar

»

o

diagnóstico e

0

acompanhamento do estado nutricional dos

estudantes;

II

planejar, elaborar, acompanhar e avaliar o cardápio da alimentação
escolar de acordo com a cultura alimentar, o perfil epidemiológico da
—

população atendida e a vocação agrícola da região, acompanhando desde a
aquisição dos gêneros alimentícios, o prepara, a distribuição até o consumo
das refeições pelos escolares; e

III -

coordenar e realizar, em conjunto com a direção e com a coordenação
pedagógica da escola, ações de educação alimentar e nutricional.
Dessa forma, mantém—se a constatação.

2.7 Não foi garantido aos alunos beneficiados pelo Programa Mais
Educação o minimo de três refeições.

Fato:
A Entidade não garantiu aos alunos beneficiados pelo Programa Mais
Educação, no mínimo, três refeições, conforme determina o inciso VI, do artigo 14 da
Resolução CD/FNDE nº 26/2013, de 17/06/2013.

Evidências:
Censo Escolar 2015 Clientela 2016, cardápios apresentados e visita as
escolas municipais: Acelino da Silva, Adalina Silva Machado, Bernarda Portela da Ponte,
Tancredo de Almeida Neves, Isaias Fortes de Meneses, Carolina Mesquita de Araújo e Ana
Fortes de Meneses, todas atendidas pelo Programa Mais Educação.
—

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
S.A. nº 039—005/2016, de
19/08/2016 a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA apresentou por meio do Ofício nº 202
GP, de 30/08/2016, a seguinte justificativa:
—

—

As três refeições foram fornecidas nas escolas Nossa Senhora das Dores,
Amélia Mendes Ferreira e Gonçalves Dias, porque a maioria dos alunos é da;
zona rural. Nas demais, os alunos fazem duas refeições, sendo uma no período
da manhã e outra à tarde, uma vez que, moram próximo à escola. Ressalta

&

—
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se que, a maioria das escolas municipais foi construída há muitos anos,
quando a realidade era outra e não ficaram com espaço suficiente para se
fazer ampliações ou construções, dessa maneira não tem como garantir o
quantitativo de alunos nos dois turnos em um único turno, buscando - se

parcerias com igrejas e outras instituições para
do Programa Mais Educação.

a

funcionalidade das turmas

Análise da equipe:
A Prefeitura justificou que no exercício de 2016 foram fornecidas as três
refeições em 03 (três) escolas das 64 que deveriam ser atendidas pelo Programa Mais
Educação, ou seja, nas demais 61 escolas foram servidas apenas duas refeições uma no
período da manhã, e outra no período da tarde aos alunos residentes próximo à escola, em
desacordo com as normas que regem o programa, as quais estabelecem que as Entidades
Executoras que possuam escolas contempladas pelo Programa Mais Educação, devem
ofertar no mínimo três refeições com recursos do Programa, conforme prevê O inciso VI, do
artigo 14 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013, de 17/06/2013.

Ademais, de acordo com o artigo 55, inciso II, da referida Resolução, as
Entidades que possuam escolas que participem do Programa Mais Educação, conforme
previsto no Decreto nº 7.083, de 27 de janeiro de 2010, deverão cumprir, entre outros, o
critério de fornecimento de, no mínimo, três refeições diárias, para que possam ser
atendidas com recursos financeiros do PNAE previstos nesta Resolução.
Portanto, mantém-se a constatação, devendo & DIRAE avaliar o ressarcimento
ao erário federal dos recursos que não foram aplicados no fornecimento da terceira
refeição, na forma do quadro adiante:

Tabela - Quantificação do valor referente a refeição não servida.
[Exercício

IAlunos

“Escolas

“Per capita R$

“Prejuízo R$

|2015

|8.929

"48

“0,30

“535.740,00

7

[2016

"6.260

“61

“0,30

“296.160,00

]

“831.900,00

]

~

~

|Tota1

2.8 Número de nutricionistas
Conselho Federal de Nutricionistas.

inferior

ao mínimo estabelecido pelo

Fato:
O atendimento de 23.940 (vinte e três mil, novecentos e quarenta) alunos
matriculados na educação básica, é realizado por apenas uma nutricionista, o que contraria
0 art. 12, & 29, da Resolução nº 26, de 17/06/2013.

Evidências:
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Dados extraídos do Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da
Educação — SIMEC, em 27/07/2016 e Relatório de Rede de Atendimento por alunos - Censo
Escolar 2015 Clientela 2016.
—

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria
S.A. nº 039—005/2016, de
19/08/2016 a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA apresentou por meio do Ofício nº 202
GP, de 30/08/2016, a seguinte justificativa:
—

—

A Secretaria de Educação do Município já está adotando as providências
visando a ampliação do número de nutricionistas, conforme apontamento dos
Auditores.

Análise da equipe:

'

Em que pese a justificativa apresentada pela Entidade, conforme estabelece a
Resolução nº 26, de 17/06/2013, no seu art.12, § 2ª, a EEX deverá cumprir os parâmetros
numéricos mínimos de referência de nutricionistas por escolares, previstos no art. 10 da
Resolução do Conselho Federal de Nutrição — CFN nº 465/2010, a saber:

500

1

RT

30 horas

501 a 1.000

1

RT + 1QT

30 horas

1.000 a 2.500

1

RT + 2QT

30 horas

2501

1

RT + 3QT

30 horas

a 5.000

1RT+ 3QTe+
de 5.000

01

QTa

cada fração de 2.500
alunos

30 horas

Parágrafo Único. Na modalidade de educação infantil (creche e pré-escola), a
Unidade da Entidade Executora deverá ter, sem prejuízo do caput deste
artigo, um nutricionista para cada 500 alunos ou fração, com carga horária
técnica mínima semanal recomendada de 30 (trinta) horas.
A Entidade conta atualmente com apenas 01 (um) nutricionista e para o
cumprimento da norma faz necessário o total de 09 (nove) nutricionistas. Além de dificultar
o cumprimento das atribuições previstas na legislação do Programa, a ausência de um
quadro técnico de nutricionistas condizente com a quantidade de alunos atendidos pelo
Município, impossibilita o acompanhamento das ações de educação alimentar
implementadas pela SEMED, bem como o treinamento para a qualificação dos profissionais
responsáveis pela manipulação de alimentos nas escolas.
Portanto, mantém—se

a

constatação.

na
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2.9 Cardápios não disponibilizados à comunidade escolar.

Fato:
Nas escolas visitadas, verificou-se que os cardápios não foram
disponibilizados (fixados) em local que a comunidade escolar (pais, professores, alunos)
pudesse reconhecer a alimentação que seria servida naquele dia, semana ou mês , em
desacordo com os §§ 7º e 8º, do art. 149, da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2014.
'

'

Evidências:
Visitas as unidades escolares: Tancredo Neves, Oliveira Roma, Carolina
Mesquita de Araújo, Agustinho Ribeiro de Aguiar, Adalina Silva Machado, Pré-Escolar
Jardim Ciradinha, Almada Lima Filho, Acelino da Silva, Ana Fortes de Menezes, Bernada
Portela da Ponte, Djalma Dutra, josé Gomes, Amélia Mendes Ferreira, Coronel joaquim
Nunes, josé Sarney, Isaías Fortes de Meneses, Francisco Firmo, Joaquim Nunes Filho, josé
Sousa dos Santos e Eurídice Almeida.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
S.A. nº 039-005/2016, de
19/08/2016 a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA apresentou por meio do Ofício nº 202
GP, de 30/08/2016, a seguinte justificativa:
—

—

Os cardápios são

feitos pela nutricionista

e

enviados para as escolas,

juntamente com a entrega da alimentação escolar. já estão sendo adotadas as
medidas para sanar essa questão da disponibilização do cardápio à
comunidade escolar, conforme orientação dessa Auditoria,

Análise da equipe:
A manifestação do gestor corrobora a constatação. O cardápio escolar é um
importante instrumento de controle social que, segundo a Resolução CFN nº 465/2010, e a
ferramenta operacional que relaciona os alimentos destinados a suprir as necessidades
nutricionais individuais ou coletivas. Assim, o cardápio é um instrumento de planejamento
que visa assegurar a oferta de uma alimentação equilibrada, garantindo os nutrientes
necessários para a boa condição de saúde. O adequado planejamento dos cardápios
ofertados aos escolares, assim como o acompanhamento de sua execução são importantes
ferramentas para o alcance dos objetivos do PNAE.

Importante ressaltar que modificações nos cardápios (quando há) são
realizadas pelos manipuladores de alimentos, considerando os gêneros que tem disponíveis
nos depósitos das escolas.
Nesse sentido, a comunidade escolar (professores, pais, alunos, etc) deve ter
acesso prévio em locais visíveis às informações dos cardápios de modo a conhecer e
acompanhar a execução do Programa de Alimentação Escolar. Segundo os §§ 7º e 89, do art.
149, da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2014, os cardápios com as devidas informações
nutricionais deverão estar disponíveis em locais visíveis nas Secretarias de Educação e nas
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escolas.

Portanto, mantém—se a constatação.

2.10 Condições inadequadas para armazenamento, guarda

e

conservação dos gêneros alimentícios.
Fato:
Nas visitas às instalações das escolas e no depósito central, verificou-se:
equipamentos de cozinha com situação precária, alimentos armazenados em armario
fechado, as janelas da área de preparo e armazenamento e/ou basculantes não possuem
telas de proteção, bem como as estruturas dos depósitos escolares são inadequadas para
armazenagem de produtos alimentícios, por apresentarem frestas no telhado, espaço
pequeno e com pouca ventilação, como também é utilizado para a guarda de outros
materiais alheios & alimentação, em desacordo com o Inciso III, do ªlª, do art. 8º, da
Resolução nº 26/2013.

Evidências:
Visitas as unidades escolares: Tancredo Neves, Oliveira Roma, Carolina
Mesquita de Araújo, Agustinho Ribeiro de Aguiar, Adalina Silva Machado, Pré—Escolar
Jardim Ciradinha, Almada Lima Filho, Acelino da Silva, Ana Fortes de Menezes, Bernada
Portela da Ponte, Djalma Dutra, José Gomes, Amélia Mendes Ferreira, Coronel Joaquim
Nunes, josé Sarney, Isaías Fortes de Meneses, Francisco Firmo, Joaquim Nunes Filho, josé
Sousa dos Santos, Eurídice Almeida e depósito central, conforme relatório fotográfico anexo
aos papéis de trabalho.

to

~

Adelina Silva Machado - alimentos armazenados em armário fechado.

~Agustinho Ribeiro de Aguiar - Alimentos armazenados

~~

.

em armário

fechado.

(A
\.
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Coroneljoaquim Nunes Filho alimentos armazenados cloutros
materiais alheios.
—

... »::;2 'ºf

Ana Fortes Meneses

-

Equipamentos precários.

Jardim Cirandinha

—

Depósito funciona juntamente com a cozinha.

XQX
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Ana Fortes M e nezes - alimentos armazenados em cadeiras.

I -pu

ito Central - alimentos armazenados em caixas de
«

papelao.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria — S.A. nº 039—005/2016, de
19/08/2016 a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA apresentou por meio do Ofício nº 202
GP, de 30/08/2016, a seguinte justificativa:

—

Algumas escolas estão com processos licitatórios para as suas respectivas
reformas, sendo elas: U. I. Aldalina Silva Machado e Pré—Escola jardim
Cirandinha; Destas unidades somente a pré-escola Cirandinha possui prédio
locado para o acolhimento dos alunos, enquanto a reforma é realizada.
Ressalta-se que, a e Pré-Escola jardim Cirandinha funciona em prédio alugado
porque o antigo prédio já não comportava o número de alunos, mas a escola
está sendo construída e será adequada às normas exigidas. O prédio da Escola
Professor Oliveira Roma é cedido pelo Estado. As demais serão adotadas as
providências para adequa—las.

Análise da equipe:
A Entidade não assegurou às escolas as condições estruturais adequadas para
a armazenagem e guarda dos alimentos de forma a evitar a entrada de vetores e pragas,
bem como a contaminação em face de contato com produtos alheios à alimentação e
equipamentos de cozinha com situação precária, contrariando o previsto no Inciso III, do
êlº, do art. 8º, da Resolução nº 26/2013, em que o Município deve assegurar a estrutura
necessária para o controle de estoque e armazenamento dos gêneros alimentícios.
Quanto aos gêneros alimentícios acondicionados em embalagem primária
(caixas de papelão), 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
—
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recebidos e substituídos por monoblocos limpos ou sacos plásticos apropriados, inclusive em
áreas de armazenamento sob ar frio.
Dessa forma, mantém—se 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.

2.11 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, conforme dispõe o item 4.6, da Resolução - RDC nº 216 da ANVISA] Secretaria de
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, de 15/09/04.

Evidências:
Visitas às unidades escolares: Tancredo Neves, Oliveira Roma, Carolina
Mesquita de Araújo, Agustinho Ribeiro de Aguiar, Adalína Silva Machado, Pré-Escolar
Jardim Círadinha, Almada Lima Filho, Acelino da Silva, Ana Fortes de Menezes, Bernada
Portela da Ponte, Djalma Dutra, José Gomes, Amélia Mendes Ferreira, Coronel Joaquim
Nunes, José Sarney, Isaías Fortes de Meneses, Francisco Firmo, Joaquim Nunes Filho, José
Sousa dos Santos e Eurídice Almeida, conforme relatório fotográfico anexo aos papéis de
trabalho.

~

Adalina Silva Machado

Prof. Oliveira Roma

Carolina Mesquita de Araújo

—

Agustinho Ribeiro de Aguiar

~~~~
x
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F rancisco Firmo

Tancredo Neves

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria — S.A. nº 039-005/2016, de
19/08/2016, a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA apresentou por meio do Ofício nº 202
—
GP, de 30/08/2016, a seguinte justificativa:
Esclarece-se que, todos os manipuladores de alimentos das escolas municipais
receberam as vestimentas e os acessórios de proteção (touca, luva e avental)
e foram capacitados a utiliza—los para a manipulação dos alimentos. Se
porventura não estavam portando o vestuário adequado e se utilizando dos
acessórios, por ocasião da visita dos Auditores, a Administração se
compromete a envidar esforços para mais uma vez capacita-las e orienta—las
sobre a importância de assim o fazer.

Análise da equipe:
Em que pese a justificativa apresentada pela Prefeitura, a ausência de
os 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.

indumentária adequada para
—

Dessa forma, permanece a constatação.

3. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - exercício 2015

Objeto do Programa: Transferências de recursos em benefício das escolas
públicas das redes estadual, distrital e municipal, destinados à cobertura de despesas de
custeio, manutenção e pequenos investimentos, de forma a contribuir, supletivamente, para
'
a

melhoria fisica

e

'

pedagógica dos estabelecimentos de ensino beneficiários,

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

“A“
&
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Montante dos recursos financeiroszR$ 541.740,00
Extensão dos exames:
Analísada por amostragem as prestações de contas das Unidades Executoras
listadas & seguir, no montante de R$519.170,00, que corresponde a 95,93% dos recursos
financeiros transferidos pelo FNDE à conta do Programa Dinheiro Direto na Escola.

UNIDADE EXECUTORA

"VALOR REPASSADO

Eurídice Almeida

"6.600,00

Branca de Neve

"6.890,00

|Presidente Dutra

"4.100,00

~

~

|

!

|Sa1ustino Cruz

"4.120,00

IRaímundo Antão Filho

||7,280,00

[Prof. Oliveira Roma

]
]

12.260,00
|

[Raimundo Gomes

9.120,00
~

~

[Francisco Isaias do Nascimento

"12.780,00

[Aristides Oliveira

"5.100,00

[Manoeljosé de Santana

"21.620,00

|A1mada Lima Filho

"33.930,00

lSíqueira Campo/Rosa Vieira Maciel

"7.410,00

ISebastíão Rodrigues Lobo

"16.790,00

IBernarda Portela

"8.890,00

[Carolina Mesquita de Araujo

"12.900,00

lFrancisco Firmo Vieira/Zuleide Oliveira

"7.520,00

[Agustinho Ribeiro de Aguiar
Uoão Gomes

|

]

|

]

~
"21.480,00

|

]

"21.880,00

[Tancredo Neves

"15.960,00

~

lAdemar Leite Fernandes
llsaias Fortes de Menezes
[Ana Forte de Menezes

[Luz Rocha júnior

"7.160,00

"14.120,00

"13.780,00
"11.660,00

Nossa Senhora Aparecida

Amélia Mendes Ferreira

[

|

|

[

"15.970,00
"10.510,00

~

Raimunda Maria Pessoa/José Sousa dos Santos
Gonçalves Dias

|7.510,00
|7.030,00

~

~

[]osé Sarney

|Cor0nel Joaquín Nunes
Uardím Cirandinha

,

|

"14.630,00

|

"16.870,00

!

"12.210,00

]

x
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lCoronel Joaquim Nunes Filho

"8.660,00

Alexandre Costa

”17.310,00

Belcina Oliveira

“7.410,00

[Prefeitura Municipal de Chapadinha

“

[Total

"519.710,00

1 1 8.250,00

I

I

[

Constatações:
3.1 Ausência de tabela comparativa de preços.

Fato:
Nas pesquisas de preços realizadas pela Unidade Nossa Senhora Aparecida
não foi apresentado a tabela comparativa de preços dos orçamentos cotados, conforme
prevê o inciso IV, art 3º da Resolução nº 9, de 2 de março de 2011.

Evidências:
Não apresentação da tabela comparativa de preços pela Unidade Executora
Nossa Senhora Aparecida dos orçamentos cotados das empresas: Amorim & Santos Ltda ME, LC Lima
Comércio e W.S do Nascimento Comércio e manifestação do gestor por
meio do Ofício nº 202—GP, de 30/08/2016.
—

Manifestação da entidade:
Em resposta a Solicitação de Auditoria — S.A. nº 039—003/2016, de 17/08/2016
a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA apresentou por meio do Ofício nº 202 GP, de
30/08/2016, a seguinte justificativa:
—

Quanto à ausência do preenchimento da tabela comparativa de consolidação
de preços, (...) citamos que é da responsabilidade dos gestores. Contudo,
serão providenciadas, com a maior brevidade possível, as tabelas
comparativas de preços, conforme orientação dessa Douta Auditoria.

Análise da equipe:
A Prefeitura informou que que o preenchimento da tabela comparativa de
consolidação de preços era de responsabilidade dos gestores.

A ausência do preenchimento da tabela comparativa de preços, contraria o
disposto no inciso IV, art. Sº da Resolução nº 9, de 2 de março de 2011, não permitindo uma
perfeita identificação do fornecedor ou prestador do qual será feita a aquisição dos
materiais e bens ou a contratação dos serviços.
Dessa forma, permanece a constatação.

3.2 Os produtos/serviços cotados não estavam especificados com

.

clareza.

&
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Fato:
Os orçamentos apresentados à Unidade Executora Augustinho Ribeiro de
Aguiar na contratação de prestação de serviços de reforma, não especificavam com clareza
os serviços a serem executados, contrariando o § 1º, inciso V do art. Bº da Resolução nº 9,

de 2 de março de 2011.

Evidências:
Orçamentos apresentados pelas empresas: Antonio Elan Garcês Vasconcelos,
CPF 033.236.203-56; Olavo Rodrigues Pereira, CPF 042.043.693-37 e Raimundo Garcês dos
Santos, CPF 608.927.803—39 à Unidade Executora Augustinho Ribeiro de Aguiar.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
S.A. nº 039—003/2016, de
17/08/2016 a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA apresentou por meio do Ofício nº 202
—
GP, de 30/08/2016, a seguinte justificativa:
—

Diante da constatação, nos comprometemos a realizar encontros de
capacitação aos gestores, objetivando aperfeiçoar a nossa ação no que
concerne à pesquisa de preços e (...) sobre a necessidade de melhor
detalhamento/especificação do bem, no que pertine à sua marca, de maneira a
dos produtos adquiridos.

facilitar identificação
Análise da equipe:

A manifestação da Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA corrobora o que
a constatação. Ademais, a não
especificação dos orçamentos dos produtos e/ou serviços cotados com clareza contraria o §
1º, inciso V do art. 39 da Resolução nº 9, de 2 de março de 2011:

foi verificado pela equipe, razão pela qual fica mantida

lº Os orçamentos

que vierem a ser apresentados, na forma do inciso III
deste artigo, deverão especificar, com clareza, os produtos e/ou serviços
cotados, ( ...), bem como conter (...) as respectivas datas e assinaturas.

§

Dessa forma, permanece a constatação.

3.3 Ausência de identificação da documentação comprobatória com o
Programa
nome do
ou Convênio.

Fato:
As Unidades Executoras não identificaram as notas fiscais das despesas
efetuadas à conta específica com o nome do FNDE e do Programa, em desacordo com o que
determina o art. 18 da Resolução CD/FNDE nº 10, de 18/04/2013.

Evidências:
Notas Fiscais apresentadas pelas Unidades Executoras, relacionadas, a
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seguir:
Fornecedor

UEX

|

A]

~

118

22/05/2015

459,00

Mªnºel Silvª dº

006.71g.133-95

336206

25/06/2015

937,00

11.624.695/0001-07

000110

30/03/2015

2.550,00

07.600.953/0001-30

000031

15/04/2015

2.268,00

634583553/0001-34

139

19/03/2015

848,50

L c Lima Comércio

01.158.780/0001-65

7.735

16/04/2015

2.020,00

F das C Pontes Junior

01.305.683/0001-58

1.135

15/04/2015

148,00

12.553

16/04/2015

1.496,60J

ME

Iggºr“ & sªntºs “dª' ”
Sªírªm

Tªººlºdº Nºvºs

~

11.624.695/0001—07

Lºrenª M'M' Aguiªr cºm

-

~

Lorena M. M. Aguiar
Nascxmento

Agustinho Ribeiro de Aguiar

908,00

13/03/2015

1.702

~

Siqueira Campos/Rosa Vieira Maciel

Valor R$

Data

NF

CNP]
10.612.251/0001-80

M da Silva Informática

de Paula Caldas

~

D

03.659.827/0001-08

Cardoso

G

[

~

'

TRL M ªquªs 5 erviçºs

180'00

15/06/2015

140

'

10 ' 709 ' 345/0001 72

~

~

142

01/07/2015

~

J

180,00

~

João Francisco dos Santos

460.638.113-20

372509

03.673.866/0001-51

17/08/2015

500,00

185

21/10/2015

1.598,69

135

05 Í 03 Í 2015

1.249,75

136

06/03/2015

624,50

Cruz

Ademªr Lªmª Fernªndes

N A Aguiar
-

Vlcente de Paula Caldas
.

Iªªlªª Fºrtes

de Meneses

Dutrª

63.583.553/0001—34

L c Lima Comércio

01.158.780/0001-65

RGºl S d & s ºusª s a “ t ºs
,

—

Ana Forte de Meneses

ªfªgª

de

Pªºlª Cªldªs

659 . 406 793 - 15

7.730

14/04/2015

1.824,00

306057

15/04/2015

750,00

~

309377

29/04/2015

322,58

126

21 ] 11 I 2015

3.351,15

63.583,553/0001-34

20/11/2015

2.120,85

7.693

07/04/2015

1.940,00

12.558

23/04/2015

1.174,50

12.556

23/04/2015

125
'
Lm Rººhª Juniºr
.

,

D G Cardoso

~

.

'

L c Lima Comércio

]

01.158.780l0001-65

'

03.659.827/0001-08
~

800,00
~

~

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria — S.A. nº 039-003/2016, de
17/08/2016 a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA apresentou por meio do Ofício nº 202
GP, de 30/08/2016, a seguinte justificativa:

—

Após análise e verificação pelo técnico do PDDE, os processos são entregues
aos diretores para que sejam tomadas as providências cabíveis quanto à
finalização das partes dos processos e a documentação comprobatória. As
Notas Fiscais são atestadas de acordo com o recurso, sua destinação e ano do
crédito. Serão envidados esforços para inserir na documentação o nome do
Programa ou Convênio, em conformidade com a orientação dessa Douta

Auditoria.

Análise da equipe:
.

A ausência da identificação do Programa e do FNDE na documentaçãº
comprobatória das despesas contraria o que estabelece o art. 18 da Resolução CD/FNDE nºãí,

<
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10, de 18/04/2013, e alterações posteriores, o qual determina que a documentação
comprobatória das despesas realizadas no objeto do Programa, notas fiscais, recibos,
faturas e quaisquer outros documentos deverão conter a identificação com nome d0 FNDE e
do Programa.

A Procuradoria Federal do FNDE emitiu
com a seguinte conclusão:

o

Parecer nº 41/2007, de 27/07/2007,

(...) a não identificação dos documentos comprobatórios das despesas, tem-se
que tais irregularidades são bastante graves e comprometem, seriamente, a
execução do Programa, inviabilizando a identificação dos recursos atrelados
(...), a prestação de contas na forma estabelecida pelo Programa e, por
conseguinte, a fiscalização da correta utilização desses recursos, dando
margem ao desvio e à malversação do dinheiro público. Dessa forma, se não
forem sanadas, de logo, estas irregularidades, deve o FNDE proceder a
suspensão dos repasses dos recursos (..) ao ente político em questão(.,.).

Conforme

Acórdão 795/2008 Primeira Câmara/T CU:

o

—

(...) a identificação dos documentos não é um preceito inútil, pois visa
relacionar os documentos comprobatórios ao Programa, de modo a evitar que
o mesmo documento fiscal seja ou tenha sido utilizado para comprovar
despesas de mais de uma fonte. (...)
Dessa forma, permanece a constatação.

3.4 Débito indevido de despesas bancárias.
Fato:

Verificouse & ocorrência de débitos indevidos a título de tarifas bancárias na
conta específica do Programa, conforme datas e valores especificados no quadro
demonstrativo contido no campo "Evidências", em desacordo com o art. 4º da
Resolução/CD/FNDE nº 10, de 18/04/2013.

Evidências:
Extratos bancários que integram

as

prestações de contas das Unidades

Executoras listadas no quadro a seguir:

UEXS

CNP]

lEurídiceAlmeida IOS.704.088/0001—46
ManoelJosé de
Santana

Agência

Conta

B. Brasil Corrente
“1773—6

Data

Valor
R$

11109223 [Qi/050015 ”21,50

01.929.167/0001-02

1773-6

5.818—1

09/02/2015

Almada Lima Filho 01.928.744/0001-33

1773-6

5.813—0

e

3,25

02/04, 04/08

02/12/2015
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6,70

I

,

Uoão Gomes

NossaSBDhora
Aparec1da

Raimunda Maria
Pessoa/josé Sousa
dos Santos

“02/07/2015 ”2,10

01.929.190/0001-99 ”1773-6

“5.821-1

01.929.162/0001—71

1773-6

5.815—7

02/06/2015

2,10

05.422.488/0001—69

1773—6

9825-6

03/12/2015

21,50

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria « S.A. nº 039—003/2016, de
17/08/2016 a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA apresentou por meio do Ofício nº 202
GP, de 30/08/2016, a seguinte justificativa:

—

Será feito um levantamento, visando averiguar quais Caixas Escolares
realizaram pagamentos indevidos de tarifas bancárias, e uma vez
identificadas, o Banco será acionado a fazer a devolução dos respectivos
valores através da GRU Guia de Recolhimento da União.
—

Análise da equipe:
Os débitos a titulo de tarifas bancárias estão em desacordo com o inciso IV do
4º
do
art.
da Resolução/CD/FNDE nº 10, de 18/04/2013, que veda a aplicação dos
§
recursos do PDDE em cobertura de despesas com tarifas bancárias.

lº

Dessa forma, permanece a constatação,

Identificação do

responsável:—

Presidente

U.E Eurídice Almeida

CPF:

-.473.993-l

Valor Original:

R$ 21,50

Identificação do

responsável:-

Presidente U E Raimunda Maria Pessoa
CPF: -.697.723--

Valor Original:

R$ 21,50

Identificação do

responsável:-

(É
Presidente da

U.E Nossa Senhora Aparecida

\
ª

,

CPF:

..696.243--
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\\

Valor Original:

Identificação

R$ 2,10

io

responsavei—

Presidente U.E Manoeljosé de Santana

CPF:-.132.113-Valor Original:

R$ 3,25

Identificação do resoiisiveii
Presidente U E joão Gomes
CPF:

..925.923-l

Valor Original:

R$ 2,10

ideniificaçio do iesonsáiieii
P1

e51dente da U E Almeida Lima Filho

CPF:-694.303Valor Original:

R$ 6,70

3.5 Ausência de registro que ateste o recebimento dos materiais
adquiridos e/ou dos serviços prestados.
Fato:
A documentação comprobatória das despesas não foi atestada pelas Unidades
Executoras quanto à entrega do material ou da prestação efetiva d0 serviço, em desacordo
com a alínea 'd" do § 2º, do art. 36, do Decreto nº 93.872, de 23/12/1986, combinado com o
inciso III, § 2º, do art. 63, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964.

'

Evidências:

~
~

~

Notas Fiscais apresentadas pelas Unidades Executoras das escolas

relacionadas no quadro abaixo:
UEX

II

Fornecedor

IA J M da Silva Informática

Siqueira Campos/Rosa Vieira Maciel

Lorena M. M. Aguiar

Manoel Silva do
Nascimento

CNP]

I

L10.612.251/0001-80
I

I

NF
1.702

Data

13/03/2015

11.624.695/0001-07

118

006.719.133-95

336206cx 25/06/2015
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22/05/2015

35 de“ 0

)‘IQ

Lºrenª M'M' Aguiªr Cºm'
Agustinho Ribeiro de Aguiar

000110

07.600,953/0001—30

000031

Vicente de Paula Caldas
Dutra

63583553/0001-34

139

L c Lima Comércio

01.158.780/0001-65

7.735

16/04/2015

[01.305.683/0001-58

1.135

15/04/2015

12.553

"16/04/2015

Ígºr“ & Sªntºs “dª' “

P“

Tªncredº Neves

~
30/03/2015

11.624.695/0001-07

ME

das C Pontes Junior

|[03.659.827/0001-08

[D G Cardoso

[

15/04/2015
19/03/2015

10.709.345/0001-72

TRL Marques Serviços

I'UZ

Ademªr Leite Fernªndes

"

N A Aguiar
'

ªfã?
Isªiªs Fºrtes

de Menezes

de

Pªulº Cªldªs

01/07/2015

460.638.113-20

372509

03.673.866/0001-51

185

21/10/2015

17/08/2015

135

05/03/2015

136

06/03/2015

7.730

14/04/2015

306057

15/04/2015

309377

29/04/2015

126

21/11/2015

63.583553/0001—34

L 0 Lima Comércio

01.158.780/0001-65
659.406.793-15

Regls de Sousa Santos

ªcªtª dª Fªmª Cªldªs

63.583.553/0001-34

~
125

L c Lima Comércio

01.158.780/0001-65

Luiz Rºchª Júnior

“7.693
12.558

03.659.827/0001-08

D G Cardoso

~

~

~

.

Ana Forte de Menezes

~

142

~

%)ão Francisco dos Santos

]

15/06/2015

140

12.556

;
|

J

~

[20/11/2015

07/04/2015

23/04/2015
23/94/2015

~

~

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
S.A. nº 039-003/2016, de
17/08/2016 a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA apresentou por meio do Ofício nº 202
GP, de 30/08/2016, a seguinte justificativa:
—

—

As Notas Fiscais são atestadas, conferidas e pagas de acordo com o recurso,
sua destinação e ano do crédito. Não obstante, realizaremos com a maior
brevidade, mais uma capacitação com as pessoas responsáveis pelo
recebimento dos produtos/serviços, a fim de cumprir a orientação dos
Auditores.

Análise da equipe:
A Prefeitura informou que as notas fiscais foram atestadas, conferidas e pagas
de acordo com o recurso, destinação e o ano do crédito, sendo que esse procedimento não
ocorreu no momento da entrega da mercadoria.

:

Informou ainda, que realizará uma capacitação com os responsavéis pelo
recebimento dos produtos/serviços, & fim de cumprir a orientação desta Auditoria.
A ausência dos registrosde “atesto" de recebimento na documentação

ª

: ***A—x.
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comprobatória contraria o disposto na letra ""d, § 2° do art. 36 do Decreto n.º 93.872, de
23/12/1986, combinado com o inciso 111, § 2°y do art. 63 da Lei nº 4.320, de 17/03/1964, e
alterações posteriores, que determina que a liquidação da despesa por fornecimento feito ou
serviços prestados terá por base os comprovantes da entrega de material ou da prestação
efetiva do serviço.
A falta de informação sobre o responsável pelo recebimento desses bens e
materiais nas escolas dificulta a verificação da conformidade da entrega com o que foi
efetivamente adquirido conforme consta nas notas fiscais e impede a responsabilização de
quem der causa a possíveis prejuízos ao erário.
Dessa forma, mantém-se a constatação.

3.6 Os bens permanentes adquiridos pela Unidade Executora não

foram localizados.
Fato:

'

Em visita à escola Jardim Cirandinha constatou—se a ausência de bem
adquirido com os recursos do Programa, listados no campo "Evidências. Tampouco foram
apresentados registros de controle patrimonial que comprovassem a sua incorporação ao
patrimônio da Entidade e, posteriormente, quando coubesse, baixa, destinação diversa ou
obsolescência dos bens, contrariando o art. 25 da Resolução/CD/FNDE nº 10, de
18/04/2013.

Evidências:
Inspeção in loco, extrato bancário do Banco do Brasil, CC 25370-7, agência
Demonstrativo da execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetudos,
Termo de Doação e Relação de Bens Adquiridos:
1773—6,

U.E

CNP]

Nota
Fiscal

Data

Descrição
do Bem

Quantidade

Unitário
R$

Total R$

01

Cirandinha 10.970.312/0001-81 1428

17/10/2016 impressora
HP

2.230,00

01

2.230,00

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
S.A. nº 039- 003/2016, de
17/08/2016 a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA apresentou por meio do Ofício nº 202.“
—
GP, de 30/08/2016, a seguinte justificativa:
—

Quanto a não localização do bem permanente, citado da Caixa Escolar
Cirandinha, conforme informação da gestora 0 bem apresentou problema em
seu funcionamento, especificamente na bandeja de papel e no cilindro e como
o mesmo encontrava-se ainda na garantia, foi encaminhado ao fornecedor
para providenciar seu conserto.
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Análise da equipe:
A impressora foi adquirida, no valor de R$2.230,00 e efetuado pagamento ao
fornecedor Exclusiva Comércio e Serviços Ltda - ME, CNPJ 04.618.364/0001—90 em
10/12/2015, por meio do Cheque nº 850065, sem a devida emissão de Nota Fiscal.
Posteriormente foi encaminhada a Nota Fiscal nº 1428, expedida em 17/10/2016, com
justificativa do fornecedor, por meio de carta de correção, de que em virtude do mau
funcionamento do equipamento enviado à autorizada, foi fornecido outro bem, com emissão
de uma nova nota fiscal.

A qual não pode ser acatada, pois não houve apresentação por parte da
Prefeitura Municipal de documento que comprovasse que o bem foi encaminhado para
assistência técnica. Dessa forma, 0 valor de R$2.230,00, referente ao total pago por esse

item, em 10/12/2015, deve ser impugnado.
A ausência do bem permanente na Unidade Executora demonstra o não
atendimento à determinação do art. 25 da Resolução/CD/FNDE nº 10, de 18/04/2013,
quanto a responsabilidade, guarda e conservação dos bens, conforme disposto a seguir:

Art. 25

Os bens permanentes

adquiridos ou produzidos com os recursos
transferidos a expensas d0 PDDE deverão ser tombados e incorporados ao
patrimônio das Mix e destinados ao uso dos respectivos estabelecimentos de
ensino beneficiados, cabendo a esses últimos a responsabilidade pela guarda
e

conservação dos bens.

Identificação do responsável:

CPF:-696.243-I
Valor Original:

R$ 2.230,00

3.7 Ausência de tombamento
adquiridos/produzidos.

e

incorporação dos bens

Fato:
Os bens permanentes adquiridos ou produzidos não foram tombados e
incorporados ao patrimônio da entidade, em desacordo ao art. 25 da Resolução/CD/FNDE nº
10, de 18/04/2013.

Evidências:

—

Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos e Termos de Doação, Ofício
GP, de 30/08/2016 e inspeção in loco dos seguintes bens:

nº 202

&.
&

Unidade
Executora

Notas
fiscais

CNPJ

Especificação dos
Quantidade
bens
.

~
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a

Ciradinha

”10970310000131

”193

' '

E““ªlºe
Almeida

~
~
~
~
~
"Bomba d'água 8007
Fogão industrial 06

][01
01

05.704.088/0001-46

7731

b ºº a s

_

Liquidlficador
industrial 6 lts
Ventilador de

01

Prof. Oliveira
Roma

20.347'701/000109

087

04

13254

.ªº“ ª Lªmª
F11h0

01.928.744/0001-33
19026

3953

Bernarda
Portela da
P onte

parede 50 em

Ar condicionado de

01

12.000 BTUS

01

Condensadora
18.000 BTUS

01

Evaporadora
18.000 BTUS

01

Bomba Anauger
900
.

01.929.195/0001—11

048

ventilªdºr de

01

parede 600m
,

048

Carolina
Mesquita de
Araújo
Agustinho
Ribeiro de

13224
05.019.784/0001—13

3870

01.932.377/0001-41

.

031

Agu1ar

Armario em aço 02
portas

01

Armário médio

01

Bomba 950

01

Eongelador 400
ltros

Liquidificador
industrial 04 litros
Armário em aço 02

01

gªmªdº
eves

01.931.640/0001-88

7735

02

[1135

Isaías Forte de
Meneses

Amªiª Mendes
Ferreira

,

jose Sarney

WIOI

portas

“Ventilador de teto

01.929,198/0001—55

01.928.743/0001-09

7730

249

parede 50 cm

06

Ventilador de

05

Quadros brancos

04

Ventilador de
parede 60 cm”

parede 60 cm

Ventilador de

01

032

coluna 60 cm

03

[

04
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]

Ventilador de

02

03.165.865/0001—04

_

01

Refil para filtro

] Refil para

Sj

filtro 32x.

]

kmªx

;

rl

Ventilador de

01

Coronel

joaquim Nunes
Raimunda

19.175.376/0001-65

05.422.488/0001-69

Maria Pessoa

parede 50 cm

7567

8307

01

Ventilador de
parede 60 cm

04

Ventilador de
parede 60 cm
Arquivo de aço

01

Coronel
Joaquim Nunes
Fllho

0/04 gavetas

ªªlªgdlfªºªdºr ºm
.

03.236.009/0001-94

8229

01

.

.

.

gem

.

Liquidificador
industrial 02 Lts

01

Manifestação da entidade:
S.A. nº 039-003/2016, de
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
17/08/2016 a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA apresentou por meio do Ofício nº 202
GP, de 30/08/2016, a seguinte justificativa:
—

—

Foi repassado não só aos responsáveis por estas Unidades Executoras
mencionadas nesta notifzcação, mas a todos os dirigentes das caixas escolares
da Prefeitura Municipal de Chapadinha que providenciassem o tombamento
de todos os bens permanentes da unidade incorporado ao patrimônio da
Escola/município em livro tombo específico, para que incorporados ao
patrimônio do município pela comissão de patrimônio (sic).

Análise da equipe:
Nos termos do art. 25 da Resolução/CD/FNDE nº 10, de 18/04/2013, os bens
ora tratados devem ser tombados e incorporados ao patrimônio da Prefeitura e ficar
alocados nos respectivos estabelecimentos de ensino da UEX, conforme teor transcrito:
Os bens permanentes adquiridos ou produzidos com os recursos
transferidos a expensas do PDDE deverão ser tombados e incorporados ao
patrimônio das EEx e destinados ao uso dos respectivos estabelecimentos de
ensino beneficiados, cabendo a esses últimos a responsabilidade pela guarda

Art. 25

e

conservação dos bens.

(...)

2º As EEX deverão proceder ao imediato tombamento, nos seus respectivos
patrimônios, dos bens permanentes por essas produzidos e dos referidos no
parágrafo anterior e, neste último caso, fornecer, em seguida, às UEX das
escolas de suas redes de ensino ou dos polos que mantém os números dos
correspondentes registros patrimoniais, inscritos em plaquetas ou etiquetas
para afixação nos bens, de modo a facilitar sua identiflcação.

&

ºf;
,

%X
,
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As EEx deverão manter em suas sedes, arquivado, juntamente com
documentos que comprovam a execução das despesas, conforme exigido
caput do qrt._17, demonstrativo dos bens permanentes adquiridos
produzidos com recursos do PDDE, com seus respectivos números
tombamento, de modo a facilitar os trabalhos de fiscalizações e auditorias.

os

no
ou
de

Portanto, permanece a constatação.
4. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA EDUCAÇÃO INTEGRAL
-

exercício 2015

Objeto do Programa: Transferências de recursos em benefício das escolas
públicas das redes estadual, distrital e municipal, nos moldes operacionais e
regulamentares, que possuam alunos matriculados no ensino fundamental regular
registrados no censo escolar do ano anterior ao do repasse, por intermédio de suas UEX, &
fim de assegurar que as referidas escolas realizem atividades de educação integral, de
forma a compor jornada escolar de, no mínimo, 7hs diárias ou 35hs semanais, e funcionem
nos finais de semana.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 88.050,00
Extensão dos Exames:
Analísada a totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à
conta do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE INTEGRAL, do exercício 2015.
—

Constatações;

4.1 Os produtos/serviços cotados não estavam especificados com
clareza.
Fato:
Os orçamentos apresentados à Unidade Executora Nossa Senhora das Dores

na aquisição de material esportivo

material de consumo, não específicavam com clareza os
produtos a serem adquiridos, tais como: marca, modelo e especificações, em desacordo ao &
lº, inciso V do art. 3º da Resolução nº 9, de 2 de março de 2011.
e

Evidências:
Orçamentosa apresentados pelas empresas: Exclusiva Empreendimentos
Serviços; W.G Ferreira - ME; L. Maria Carneiro e Silva; Executiva Empreendimentos
Serviços e Com. Ltda. cotação material esportivo; L.S.L Silva Comércio e A. dos R. de B.
Santos à Unidade Executora Nossa Senhora das Dores, cotação material de consumo.

Manifestação da entidade:
Em atendimento

à

Solicitação de Auditoria

R.A. Nº 26/2016

/ PREF MUN

DE CHAPADINHA

—

S.A. nº 039—002/2016, de

17/08/2016 a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA apresentou por meio do Ofício nº 202
GP, de 30/08/2016, a seguinte justificativa:

—

Referente a constatação dos fatos e serviços discriminados de maneira não
clara, informamos que, com base nos apontamentos dessa Auditoria, será
realizado encontro de capacitação com os gestores objetivando tratar sobre a
necessidade de melhor detaIhamento/especificação do bem, no que pertine à
sua marca, de maneira a facilitaridentificação dos produtos adquiridos.

Análise da equipe:
A Prefeitura informou que irá realizar encontro para capacitação dos gestores,
objetivando tratar da necessidade de melhor detalhamento/especificação das propostas, no
que pertine à sua marca, de maneira a facilitar identificação dos produtos cotados.
A não especificação dos orçamentos dos produtos e/ou serviços cotados com
clareza e perfeição, contraria o § lº, inciso V do art. Bº da Resolução nº 9, de 2 de março de
201 1.

lº Os orçamentos

que vierem a ser apresentados, na forma do inciso III
deste artigo, deverão especificar, com clareza, os produtos e/ou serviços
cotados, (...).

§

Dessa forma, permanece a constatação.

4.2 Os bens permanentes adquiridos pela Unidade Executora não
foram localizados.
Fato:
Em visita à escola Professor Oliveira Roma constatou-se a ausência de bens
adquiridos com os recursos do Programa, listados no campo "Evidências". Tampouco foram
apresentados registros de controle patrimonial que comprovassem a incorporação ao
patrimônio da Entidade e, posteriormente, quando coubesse, a baixa, destinação diversa ou
obsolescência dos bens, contrariando o art. 25 da Resolução/CD/FNDE nº 10, de
18/04/2013.

Evidências:
Inspeção in loco e nota fiscal a seguir:
U.E
Professor
Oliveira Roma

CNPJ

Nota Fiscal

20.347.701/0001-09 2067

Data
24/09/2015

Descrição do Bem Quantidade Unitário R$
01 microfone

profissional s/ﬁo

335,00

01

Total R$
335,00

Manifestação da entidade:

3—1

Em atendimento à Solicitação de Auditoria
S.A. nº 039—002/2016, d
17/08/2016 a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA apresentou por meio do Ofício nº 202x_
—
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—

GP, de 30/08/2016, a seguinte justificativa:

Quanto

não localização do bem permanente citado da Caixa Escolar
Professor Oliveira Roma, conforme informação da gestora o mesmo
apresentou problema em seu funcionamento e como ainda se encontrava em
garantia foi encaminhado ao fornecedor conserto e devolução após o
problema sanado.
a

Análise da equipe:
A justificativa de que o microfone sem fio apresentou problema em seu
funcionamento e foi encaminhado em garantia ao fornecedor para conserto não pode ser
acatada, pois não houve apresentação por parte da Prefeitura Municipal. de documento que
comprovasse que 0 bem foi encaminhado para assistência técnica. Dessa forma, o valor de
R$335,00, referente ao total pago por esse item, em 24/09/2015, deve ser impugnado.
A ausência do bem permanente na Unidade Executora demonstra o não
atendimento à determinação do art. 25 da Resolução/CD/FNDE nº 10, de 18/04/2013,
quanto à guarda e conservação dos bens, conforme disposto a seguir:

Art. 25

Os bens permanentes adquiridos ou produzidos com os recursos
transferidos a expensas do PDDE deverão ser tombados e incorporados ao
patrimônio das EEX e destinados ao uso dos respectivos estabelecimentos de
ensino beneficiados, cabendo a esses últimos a responsabilidade pela guarda
e

conservação dos bens.

Dessa forma, permanece a constatação.

Identificaçãº dº

respºnsável:-

Presidente da U. E Prof Oliveira Roma

CPF:-697.723.
Valor Original:

R$ 335,00

4.3 Ausência de tombamento
adquiridos/produzidos.

e

incorporação dos bens

Fato:
Os bens permanentes adquiridos ou produzidos não foram tombados e
incorporados ao patrimônio da entidade, em desacordo ao art.-25 da Resolução/CD/FNDE nº
10, de 18/04/2013.

Evidências:

Demonstrativo da Execução da Receita
Efetuados, Ofício nº 202

—

GP, de 30/08/2016 e

da Despesa e de Pagamentos
inspeção in loco dos seguintes
e

ben5\\

&&
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333333331

CNPJ

fããíºmºªªªº ªºs

Quantidªde

ÉZÉZÍS
~
~

“Mapa Mundi telado
Mapa do Estado
telado

[01

01

!

~

~

Coronel
Joaquim
Nunes

19.175.376/0001-65

01

Mapa da Região
telado

02

"Atlas geográfico

01

Globo terrestre

1173

CD de músicas

10

educativas

Mícrosystem com

01

CD, MP3 e USB

|02

“Binóculo

[05

JIBússolas

|
~

Micyofgne
proflssmnal S/FIO

01
~

~

~

[01

“Mapa Mundi telado

|

El

“Mapa Brasil telado

|

Mapa do Estado
Telado

01
~

20.347.701/0001-09

Atlas eo ráfico

2067

'

|01

“Globoíeíestm

01

Mícrosystem com
CD, MP3 e USB
~

[02

"Binóculo

[05

“Bússolas

|02

“Atlas geográfico
“Globo terrestre

~

|01

CD de músicas
educatlvas

10

Nossa
Senhora

,

~

02

ãfãªºªom

|

~

20.425.951/0001-10

1117

Microsystem com

01

dªs Dºres

CD, MP3 e USB

Iª

Binóculo
Bússolas

05
~~

~

?

Manifestação da entidade:

Em atendimento à Solicitação de Auditoria
S.A. nº 039 002/2016, de
17/08/2016 a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA apresentou por meio do Ofício nº ZOZK3x
—

=>;
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GP, de 30/08/2016, a seguinte

justificativa:

Foi repassado não só aos responsáveis por estas Unidades Executoras
mencionadas nesta notificação, mas a todos os dirigentes dos caixas escolares
da Prefeitura Municipal de Chapadinha que providenciassem 0 tombamento
de todos os bens permanentes da unidade incorporado ao patrimônio da
Escola/município, em livro tombo específico, para que fossem agrupados ao
patrimônio do município pela comissão de patrimônio.

Análise da equipe:
Nos termos do art. 25 da Resolução/CD/FNDE nº 10, de 18/04/2013, os bens
ora tratados devem ser tombados e incorporados ao patrimônio da Prefeitura e ficar
alocados nos respectivos estabelecimentos de ensino da UEX, conforme teor transcrito:

Art. 25

Os bens permanentes adquiridos ou produzidos com os recursos
transferidos a expensas do PDDE deverão ser tombados e incorporados ao
patrimônio das EEx e destinados ao uso dos respectivos estabelecimentos de
ensino beneficiados, cabendo a esses últimos a responsabilidade pela guarda
e conservação dos bens.

(...)
5 29

As EEX deverão proceder ao imediato tombamento, nos seus respectivos
patrimônios, dos bens permanentes por essas produzidos e dos referidos no
parágrafo anterior e, neste último caso, fornecer, em seguida, às UEX das
escolas de suas redes de ensino ou dos polos que mantém os números dos
correspondentes registros patrimoniais, inscritos em plaquetas ou etiquetas
para afixação nos bens, de modo a facilitar sua identificação.

5 39

As EEx deverão manter em suas sedes, arquivado,]untamente com os
documentos que comprovam a execução das despesas, conforme exigido no
caput do art. 17, demonstrativo dos bens permanentes adquiridos ou
produzidos com recursos do PDDE, com seus respectivos números de
tombamento, de modo a facilitar os trabalhos de fiscalizações e auditorias.

Portanto, permanece a constatação.
5. ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ESCOLA DO CAMPO, ESCOLA
ACESSÍVEL E PDE ESCOLA - exercício 2015

Objeto do Programa: Transferências de recursos para cobertura de
despesas de custeio e capital, por intermédio de suas Unidades Executoras Próprias (UEX),
às escolas públicas das redes estadual, distrital e municipal da educação básica, com
matrículas de alunos público alvo da educação especial (ACESSIBILIDADE) em classes
comuns, contempladas com salas de recursos multifuncionais.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 91.250,00
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Extensão dos exames:
Analisada & totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à
conta do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE ESTRUTURA, do exercício 2015.
—

Constatações:
5.1 Ausência de pesquisa de preços.

Fato:
Não foram realizadas pelas Unidades Executoras identificadas no campo
evidência, pesquisas de preços dos produtos e/ou serviços adquiridos, tampouco houve
justificativa circunstanciada que comprovasse & inviabilidade de atendimento dessa
exigência, em desacordo ao inciso III e § 6º do Art. 3º, da Resolução CD/FNDE nº 9, de
março de 2011.

Evidências:
Não atendimento à Solicitação de Auditoria
fiscais a seguir:
-

Unldade Executora

~

~

.

Fornecedor

L Morais

Ana Fortes de
Meneses

e Cia

—

Ltda.

Vicente de Paula
Calas Dutra ME
—

S.A. nº 039-004/2016 e notas

Nota fiscal Data

Valor R$

20782

25/11/2015

1645,00

4184

11/04/2016

230’00

13” 1/2015

Gºº/ºº

06/11/2015

800,00

Carolina Mesquita de
Araújo

Everaldo da S. Sousa
091
- Antena Cia

joão Gomes

AIM dªffªvª
Informatica

adquirido
05

ventilªdºres

parede
01

ventilador

oscilante pare
01 camêra Sony
Cyber shot
O4 toner
Brother DCP

-

1985

Pro duto

7065—DN

Manifestação da entidade:
Em resposta à Solicitação de Auditoria — S.A. nº 039-004/2016, de 17/08/2016
a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA apresentou por meio do Ofício nº 202 — GP, de
30/08/2016, a seguinte justificativa:
Os documentos foram encaminhados para a Controladoria Geral do Município
para análise, caso sejam constatadas as ocorrências, serão solicitadas as
justificativas e consequentemente as correções.

Análise da equipe:

ºz;—
As pesquisas de preços com o número mínimo de 3 (três) fornecedores e/ou
prestadores de serviços não foram realizadas pelas Unidades Executoras: Ana Fortes de
Meneses, Carolina Mesquita de Araújo e João Gomes nem vieram acompanhadas de
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justificativa circunstanciada que comprove

a inviabilidade de atendimento dessa exigência,
em desacordo com o que determina o §69 do Art. 3º da Resolução nº 9, de 2 de março de
201 1.

Dessa forma permanece a constatação.

5.2 Realização de despesas em desconformidade com o Plano de

Atendimento.
Fato:
As Unidades executoras relacionadas no campo evidência, descumpriram com
o previsto nos Planos de Desenvolvimentos das Escolas aprovado pela EEX e validados pela

SEB/MEC, contrariando
nº 49, de 11/12/2013.

previsto na letra "b", inciso III do art.

o

59, da

Resolução CD/FNDE

Evidências:
Plano de Atendimento das escolas citadas e inspeção in loco na escola Almada

Filho.

[Plano de Atendimento

[Unidade Executora

'

1

"Previsto

"Adquirido

[

02 aparelhos de ar

Almada Filho

07 ventiladores

Chapada das Mulatas

01 microfone

condicionado
01 estante de ago com

prateleira.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
S.A. nº 039-004/2016, de
17/08/2016 a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA apresentou por meio do Ofício nº 202
—
GP, de 30/08/2016, a seguinte justificativa:
—

Na U.I Dr. Almada Lima, referente a despesas em desconformidade com o
plano de atendimento, foi feita a alteração de ação em livro de ata do
programa que foi planejado a aquisição de ventiladores, mas como a escola
passou por reforma e foi climatizada a ação executada foi a aquisição de ar
condicionado, pois o plano foi elaborado em 2014 e o recurso só veio a ser
creditado no ﬁnal de 2015 a 1ª PARCELA e em 2016 a Zª PARCELA.
Na UE Chapada das mulatas, referente a despesas em desconformidade com
o plano de atendimento, foi feita a alteração de ação em livro de ata do
programa que foi substituída poraquisição de estante em aço.

Análise da equipe:

RA. Nº 26/2016 / PREF MUN DE CHAPADINHA

A Prefeitura justificou que as alterações das ações no Plano de Atendimento
das Unidades Executoras Dr. Almada Lima e Chapada das Mulatas foram registradas em
livro ata do Programa, o qual não foi apresentado à equipe de auditoria.
Registra-se que na visita à U.E Almada Lima estava prevista a aquisição de 10
ventiladores, no entanto, foram adquiridos somente 03, tendo a Unidade Executora optado
por adquirir 02 aparelhos de ar condicionado com os recursos que deveriam ser destinados
à aquisição dos 07 ventiladores restantes.

Importante ressaltar que o procedimento adotado afronta a legislação, vez
que o referido plano após sua alteração deve ser cadastrado no PDDE interativo e
submetido à análise de sua regularidade pela SEB/MEC, bem como executado somente após
sua aprovação/validação, conforme definido na letra "“,b inciso III do art. 5º, da Resolução
CD/FNDE nº 49, de 11/12/2013.
Dessa forma, permanece a constatação.

5.3 Os bens permanentes adquiridos pela Unidade Executora não

foram localizados.
Fato:
Em visita às escolas Tancredo de Almeida Neves, Amélia Mendes Ferreira e
Ana Fortes de Meneses constatou-se & ausência de bens adquiridos com os recursos do
Programa, listados no campo "Evidências". Tampouco foram apresentados registros de
controle patrimonial que comprovassem & incorporação ao patrimônio da Entidade e,
posteriormente, quando coubesse, & baixa, destinação diversa ou obsolescência dos bens,
contrariando o art. 25 da Resolução/CD/ENDE nº 10, de 18/04/2013.

Evidências:

~

Inspeção in loco e nota fiscal a seguir:

~

Nota
Data
Fiscal

U.EX

CNP]
.

Tancredo 01.931.640/0001-88
Neves

047

216

Amélia
Mendes

Ferreira

01.929.198/0001-55 203

.

..

Descnçao do Bem

.

Quantidade

Unitário Total
R$

R$

Impressora
17/12/2015 multifuncional laser
DCP 1617 Brother

01

900,00

900,00

mesa p ] compu t a d or
100x60cm

01

300,00

300,00

Quadro branco 150 )(
30/11/2015 120cm moldura em 05
alumínio

250,00

1.250,00

17/12/2015

Ventilador Houston
05.019.793/0001-04 020782 20/11/2015 45 cm V801 master
de
parede
Meneses

égftes

01

~

329,00

329,00

(“x

Manifestação da entidade:

“

das
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Em atendimento à Solicitação de Auditoria
S.A. nº 039-004/2016, de
17/08/2016 e 039—006/2016, & Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA apresentou por
meio do Ofício nº 202 — GP, de 30/08/2016, a seguinte justificativa:
—

Referente a despesas em desconformidade com o plano de atendimento a U.]
Tancredo Neves, foi feita a alteração de ação em livro de ata do programa que
foi planejado uma mesa para computador e foi executado a aquisição de um
armário com 02 portas.
Quanto a não localização do bem permanente citado da Caixa EscolarAna
Fortes de Meneses, conforme informação da gestora, o mesmo apresentou
falhas no funcionamento e por se encontrar dentro do período da garantia, foi
encaminhado ao fornecedor para providenciar seu conserto e ainda não houve
devolução.
Compete esclarecer que, a ação para aquisição dos quadros brancos citados,
foi substituída pela obtenção de ventiladores para a Unidade Executora
Amélia Mendes, conforme ata de substituição lavrada, explicitando os
critérios da escolha.

Análise da equipe:
A Prefeitura não se pronunciou quanto à impressora laser multifuncional
mesa para computador não localizados, quando da visita à UE Tancredo Neves.

e à

Sobre o ventilador de parede 45 cm, não localizado na Escola Ana Fortes de
Meneses, informou que esse apresentou falhas no funcionamento e foi encaminhado ao
fornecedor em garantia para providenciar o conserto, no entanto, na Visita à referida U.Ex.,
não foi apresentada qualquer tipo de comprovação da saída ou retorno desse bem à escola.
Com relação a justificativa de que os 05 quadros brancos não localizados na
Escola Amélia Mendes foram substituídos pela obtenção de ventiladores, também não
poderá ser acatada, pois na visita à escola não foram localizados os ventiladores.

Dessa forma, os valores de R$900,00, R$300,00, R$329,00 e R$1.250,00,
referentes aos totais pagos por esses itens, em 17/12/2015, 20/11/2015 e 30/11/2015,
respectivamente deverão ser impugnados.

Ademais, a ausência de bens permanentes adquiridos pelas Unidades
Executoras demonstra o não atendimento à determinação do art. 25 da Resolução/CD/FNDE
nº 10, de 18/04/2013, quanto à guarda e conservação dos bens, conforme disposto a seguir:

Art. 25

Os bens permanentes adquiridos ou produzidos com os recursos
transferidos a expensas do PDDE deverão ser tombados e incorporados ao
patrimônio das EEx e destinados ao uso dos respectivos estabelecimentos de
ensino beneficiados, cabendo a esses últimos a responsabilidade pela guarda
e

conservação dos bens.

Dessa forma, permanece

&

constaçâo.

(x

&
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-

©10l

Identificação
Presidente UE Tancredo Neves

'

CPF:-.020.333—.
Valor Original:

R$ 1.200,00

Identificação do respºnsável:

-

Presidente U.E Amélia Mendes Ferreira
CPF:

..056.603--

Valor Original:

R$ 1.250,00

Identificação do responsável:
UE Ana Fortes de Menezes
CPF:

Presidente da

..696.003--

Valor Original:

R$ 329,00

5.4 Ausência de tombamento
adquiridos/produzidos.

e

incorporação dos bens

Fato:
Os bens

permanentes adquiridos ou produzidos não foram tombados e
incorporados ao patrimônio da entidade, em desacordo ao art. 25 da Resolução/CD/FNDE nº
10, de 18/04/2013.

Evidências:
Termos de Doação, Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de
Pagamentos Efetuados, Ofício nº 202 GP, de 30/08/2016 e inspeção in 1000 dos seguintes
bens:
—

Unidade ExecutorqNotas fiscais
Augustinho Ribeiro
de Aguiar
Tancredo de
Almeida NBVGS

“Quantidade

Especificação dos bens

049

01

Projetor Multimídia
Powerlíte 817

214

01

Mesa escrivaninha
120x600m CAV MDF

46

01

|

&

;

Ventilador Arge de
parede 40 cm
~

%
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deíõ/

20500

Notebook Phico 14M

01

P723

Carolina MeSCIuita
de ArauJo

091

Camera Sony Cyber Shot
DSC —W620 14.1 MP

01

Black
01

Condensadora Electrolux
9.000 BTUS SPLIT EXT

01

Evaporadora Electrolux
9.000 B TUS S LIT I NT

01

Ventilador Britania 400m
Coluna super tubo

01

Ventilador Houston 450m
V801 master Coluna

20983

01

Caixa amplificada Frahn
MF 600BT 80W

041

01

&ãmSegã

042

ºl

,
M'icro fone d e mao
TSI
25008W

01

Ventilador oscilante
parede 600MM

20590

—

Almada Lima Filho

.

_

digital Fujifilm

Acelino da Silva

Ana Fortes Meneses 4184

_PA

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
S.A. nº 039«004/2016, de
17/08/2016 a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA apresentou por meio do Ofício nº 202
—
GP, de 30/08/2016, a seguinte justificativa:
—

Foi repassado não só aos responsáveis por estas Unidades Executoras
mencionadas nesta notificação, mas a todos os dirigentes das caixas escolares
da Prefeitura Municipal de Chapadinha que providenciassem o tombamento
de todos os bens permanentes da unidade incorporando ao patrimônio da
Escola/município em livro tombo especifico, de forma a ser incorporados ao
patrimônio do município pela comissão de patrimônio.

Análise da equipe:
Nos termos do art. 25 da Resolução/CD/FNDE nº 10, de 18/04/2013, os bens
ora tratados devem ser tombados e incorporados ao patrimônio da Prefeitura e ficar
alocados nos respectivos estabelecimentos de ensino da UEX, conforme teor transcrito:

Art. 25

Os bens permanentes

adquiridos ou produzidos com os recursos
transferidos a expensas do PDDE deverão ser tombados e incorporados ao
patrimônio das EEx e destinados ao uso dos respectivos estabelecimentos de
ensino beneficiados, cabendo a esses últimos a responsabilidade'pela guarda
e

conservação dos bens.

e
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As EEX deverão proceder ao imediato tombamento, nos seus respectivos
patrimônios, dos bens permanentes por essas produzidos e dos referidos no
parágrafo anterior e, neste último caso, fornecer, em seguida, às UEX das
escolas de suas redes de ensino ou dos polos que mantém os números dos
correspondentes registros patrimoniais, inscritos em plaquetas ou etiquetas
para afixação nos bens, de modo a facilitar sua identificação.

§ 29

As EEx deverão manter em suas sedes, arquivado, juntamente com
osdocumentos que comprovam a execução das despesas, conforme exigido no
caput do art. 17, demonstrativo dos bens permanentes adquiridos ou
produzidos com recursos do PDDE, com seus respectivos números de
tombamento, de modo a facilitar os trabalhos de fiscalizações e auditorias.

§ 39

'

Portanto, permanece a constatação.
6. Conclusão:
6.1. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em
itens especificos deste Relatório, para cada um dos Programas fiscalizados, constando

adiante as respectivas recomendações

e

encaminhamentos propostos.

6.2 Nas constatações referentes aos subitens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7,
1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 4.1, 4.3, 5.1,
5.2 e 5.4 foram verificadas impropriedades na operacionalização dos respectivos Programas,
que merecem atuação das respectivas diretorias técnicas desta autarquia.
6. 3 Identificou—se prejuízo ao erário, conforme consignado nos subitens 3.4,
3.6, 4.2 e 5.3 devendo o responsável ser diligenciado a regularizar a situação.

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

Autarquia.

6.6. A respeito das denúncias referente ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, constatou-se:
—
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Com base nas constatações consignadas neste relatório, subitens 2.4, 2.6, 2,8
2.9, que tratam do teste de aceitabilidade do cardápio, que não foi aplicado pela
responsável técnico para avaliar a aceitação dos cardápios praticados ou a introdução no
cardápio de alimento novo ou- quaisquer outras alterações inovadoras, corroboram a atuação
deficiente do responsável técnico pelo Programa, que por conta do número inferior minimo
de nutricionistas estabelecido pelo CFN, dificultou o cumprimento das atribuições previstas
na legislação e impossibilitou o acompanhamento das ações de educação alimentar, a oferta
de alimentação escolar diferenciada para as clientelas creche, pré—escolar, fundamental e
quilombola, bem como, o treinamento para qualificação dos manipuladores de alimentos e o
adequado planejamento dos cardápios aos escolares, que visa assegurar a oferta de uma
alimentação equilibrada, garantido os nutrientes necessários para a boa condição de saúde.
e

Com base na constatação consignada no subitem 2.3, considerando que em
Visitas às escolas e ao depósito central da Alimentação Escolar verificou—se que inexiste
controle da alimentação, o que acarreta a falta de alimentos para compor cardápios e
consequentemente o cardápio não é seguido pelas escolas com oferta de uma alimentação
não balanceada.

Quanto à situação dos equipamentos de cozinha; constatou—se que nas Visitas
a precariedade desses equipamentos, bem como condições inadequadas pra armazenamento
e conservação dos gêneros, subitem 2.10 consignado neste Relatório.
Quanto à Escola Jardim Cirandinha que foi visitada pela equipe de Auditoria,
verificou-se o poço artesiano encontra-se gradeado e com cadeado, o que não vem oferecer
risco aos alunos, considerando ainda, que o prédio é alugado e que está sendo construída
uma nova escola dentro das normas exigidas.
Dessa forma opina—se pela procedência da denúncia.

'7.

Recomendações:

7.1. A DIATA

7.1.1. Diligenciar os Senhores (as):
Presidente U.E Euridice Almeida, CPF: -.473.993-I;
- Presidente U.E Raimunda Maria Pessoa, CPF: -.697.723--;
Presidente da U.E Nossa Senhora Aparecida, CPF: -.696.243-l
Presidente U.E Manoel José de Santana, CPF: -.132.113.;
Presidente U.E João Gomes, CPF-. -.925.923-- e
- Presidente da U.E Almada Lima Filho, CPP: _.694303—
a restituir os valores originais impugnados constantes no subitem 3.4, no prazo de 30
(trinta) dias aos cofres do FNDE, a titulo de débitos indevidos de despesas bancárias,
acrescidos de juros e correção monetária aplicados a partir das datas deste Relatório. Para
o cálculo do montante a ser recolhido deverá ser utilizado O Sistema Débito do Tribunal de
Contas da União - TCU, acessando em seu 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
—

—

—

.

_ª»
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"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 sítio
virtual do Tesouro Nacional (https://consu1ta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_símples.asp)
com os seguintes dados: UG/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 18888-3,
Número de Referência 212198002. Caso não haja o atendimento ao(s) item (ns) anterior(es),
enviar comunicação à Diretoria Financeira - DIFIN para adotar as providências pertinentes
quanto ao ressarcimento ao erário e informar à COAUD, no prazo de 30 (trinta) dias do
recebimento da Informação, sobre as providências que tomou visando o ressarcimento ao
erário e/ou a adoção de outras providências pertinente, conforme subitem(ns) 3.4.

Senhora,

7.1.2. Diligenciar &
CPF nº
Presidente da Unidade Executora Presidente da UE Prof. Oliveira Roma,
a restituir o valor original impugnado de R$335,00 (trezentos e trinta e cinco reais) no prazo
de 30 (trinta) dias aos cofres do FNDE, & título de bens não localizados, acrescidos de juros
e correção monetária aplicados a partir da data evidenciada no item 4.2 deste Relatório.
Para o cálculo do montante a ser recolhido deverá ser utilizado O Sistema Débito do
Tribunal de Contas da União TCU, acessando em seu sítio virtual pela página
"http://Contas.tcu.gov.br/debíto/Web/Debíto/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 Guía de Recolhimento da União GRU, preenchido no sítio
virtual do Tesouro Nacional (https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp)
com os seguintes dados: UG/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 18888-3,
Número de Referência 2121980-02. Caso não haja o atendimento ao(s) ítem (ns)
anterior(es), enviar comunicação à Diretoria Financeira - DIFIN para adotar as providências
pertinentes quanto ao ressarcimento ao erário e informar à COAUD, no prazo de 30 (trinta)
dias do recebimento da Informação, sobre as providências que tomou Visando o
ressarcimento ao erário e/ou a adoção de outras providências pertinentes, conforme
subitem(ns) 4.2.

..701.183—-,

—

—

—

7.1.3. Diligencíar os Senhores (as):
Presidente UE Tancredo Neves, CPF: ..020.333--;
Presidente U.E Amélia Mendes Ferreira, CPF: ..056.603—- e
Presidente da UE Ana Fortes de Meneses CPF: ..696.003-- a
restituir os valores originais impugnados constantes no subitem 5.3, no prazo de 30 (trinta)
dias aos cofres do FNDE, & título de bens não localizados, acrescidos de juros e correção
monetária aplicados a partir das datas deste Relatório. Para o cálculo do montante a ser
recolhido deverá ser utilizado o Sistema Débito do Tribuna] de Contas da União - TCU,
acessando
em
seu
sítio
virtual
pela
página
"http://con€as.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebíto.faces“, lançando o débito no
grupo "Incilusão manual de parcelas“, na respectiva data de sua ocorrência. No grupo
"Informaçõies 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 raalízado mediante Guía de Recolhimento da União - GRU, preenchido no sítio
Virtual do ”'Pesouro Nacional (https://consu1ta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_símp1es.asp
com os seguintes dados: UG/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 18888—3,
-

—

—
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Número de Referência 212198002. Caso não haja o atendimento ao(s) item (ns) anterior(es),
enviar comunicação à Diretoria Financeira - DIFIN para adotar as providências pertinentes
quanto ao ressarcimento ao erário e informar à COAUD, no prazo de 30 (trinta) dias do
recebimento da Informação, sobre as providências que tomou visando o ressarcimento ao
erário e/ou a adoção de outras providências pertinente, conforme subitemms) 5.3.
CPF ..696243—l,
7.1.4. Diligencíar & Senhora
Presidente da UE Jardim Cirandinha, & restituir o valor original impugnado de R$2.230,00
(dois mil, duzentos e trinta reais) no prazo de 30 (trinta) dias aos cofres do FNDE, & título
de bens não localizados, acrescidos de juros e correção monetária aplicados a partir da data
evidenciada no item 3.6 deste Relatório. Para o cálculo do montante a ser recolhido deverá
ser utilizado o Sistema Débito do Tribunal de Contas da União TCU, acessando em seu 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.
GRU,
O recolhimento deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento da União
—

—

Virtual
Nacional
no
do
Tesouro
sítio
(https://consu1ta.tesour0fazenda.gov.br/gru/gru_símples.asp) com os seguintes dados:
UG/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 18888-3, Número de Referência
2121980-02. Caso nãqhaja o atendimento ao(s) item (ns) anterior(es), enviar comunicação à
Diretoria Financeira DIFIN para adotar as providências pertinentes quanto ao
ressarcimento ao erário e informar à COAUD, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento

preenchido

—

da Informação, sobre as providências que tomou visando o ressarcimento ao erário e/ou a
adoção de outras providências pertinentes, conforme subitem(ns) conforme subitem(ns) 3.6.
7.2. ÁDIRAE
& Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA, para observar
nº
10.520/2002 e Lei nº 8666/1993, quanto à utilização de
os preceitos estabelecidos na Lei
Pregão eletrônico, conforme determinam o & lº do art. lº do Decreto nº 5.504, de
05/08/2005, e entendimentos do TCU conforme subitem(ns) 1.1.

7.2.1A

Notificar

7.2.2. Notificar & Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA & observar as
determinações da Lei de Licitações nº 8.666/1993 e de entendimentos do TCU, para que se
abstenha de atos nos certames licitatórios que possam restringir o caráter competitivo das
licitações, conforme subitem(ns) 1.2.
7.2.3. N otíficar & Prefeitura Municipalde Chapadinha/MA, para observar
os preceitos estabelecidos na Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, para que
seja dada ampla publicidade ao processo licitatório, de aquisição de gêneros da agricultura
familiar para alimentação escolar, conforme subitem(ns) 1.3.

7.2.4. Notificar & Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA para que
adote medidas concretas Visando assegurar o 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) 1.4.
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7.2.5. Notificar a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA para que
implemente rotinas de controle quantos aos registros de entrada e saída de gêneros
alimentícios da agricultura familiar nos locais de armazenamento, conforme subitem(ns)
1.5.

7.2.6. Notificar a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA, para evitar a
realiZação de despesas com aquisições de preparações prontas e semiprontas e alimentos
concentrados e demais gêneros considerados restritos em limites superiores ao permitido
pela legislação vigente, conforme subitem(ns) 1.6.

7.2.7. Orientar a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA a descrever,
detalhadamente nos documentos comprobatórios das despesas as especificações dos
produtos adquiridos, conforme subitem(ns) 1.7.

7.2.8. Notificar a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA, sobre a
necessidade de identificar os comprovantes de despesas com o nome do Programa e do
FNDE, de acordo com os preceitos contidos na Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013,
conforme subitem(ns) 1.8.
7.2.9. Notificar a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA, para observar
preceitos estabelecidos na Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, para que
seja dada ampla publicidade ao processo licitatório de aquisição de gêneros da agricultura
familiar para alimentação escolar, conforme subitem(ns) 2.1.
os

7.2.10. Notificar a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA, para
observar as formalidades estabelecidas na Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8666/1993, de forma
a preservar a correição e legalidade dos atos/documentos pertencentes à
licitação, conforme
subitem(ns) 2.2.

7211. Notificar a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA para que
implemente rotinas de controle quantos aos registros de entrada e saída de gêneros
alimentícios do PNAE nos locais de armazenamento, conforme subitem(ns) 2.3.
7.2.12. Orientar a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA para que
realize o teste de aceitabilidade dos cardápios ofertados na alimentação escolar, conforme
subitem(ns) 2.4.
7.2.13. Notificar a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA para que, em
prazo certo, comprove perante o FNDE/DIRAE a regularização do fato, mediante a
apresentação do Termo de Compromisso referente a inspeção sanitária dos gêneros

alimentícios destinados à alimentação escolar, conforme subitem(ns) 2.5.
7.2.14. Orientar & Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA para que
cumpra rigorosamente as normas do PNAE, em especial as atribuições do nutricionista,
responsável - técnico, quanto ao acompanhamento da execução do PNAE, desde a aquisição
até a distribuição dos gêneros alimentícios, contribuindo pela melhora contínua do preparo
e manuseio dos alimentos ofertados a clientela do Programa, conforme
subitem(ns) 2.6.

Q5
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7.2.15. Providenciar os ressarcimentos relativos às refeições não
servidas no âmbito do Mais Educação, notificando a Prefeitura Municipal de
Chapadinha/MA para que regularize imediatamente'a situação servindo o mínimo de três
refeições diárias, de acordo com os preceitos do Programa, conforme subitem(ns) 2.7.
7.2.16. Notificar a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA para que, em
prazo certo, apresente ao FNDE/DIRAE Plano de Ação que contemple medidas concretas e
cronograma visando adequar o quantitativo de nutricionistas às normas do CPN , conforme
subitem(ns) 2.8.

7.2.17. Notificar a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA para que
cumpra os normativos do Programa relativamente à necessidade de assegurar a
disponibilização dos cardápios em locais visíveis na Secretaria Municipal de Educação e nas
escolas, devendo, ainda, & DIRAE, notificar a prefeitura para que apresente ao
FNDE/DIRAE, em prazo certo, relatório fotográfico que contemple as escolas visitadas pela
fiscalização do FNDE identificadas no campo "Evidências", demonstrando a regularização
do fato apontado, conforme subitem(ns) 2.9.

7.2.18. Notificar a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA para que
apresente a DlRAE/FNDE, em prazo certo, relatório fotográfico demonstrando a
regularização da situação encontrada nas condições de estocagem, preparo e
armazenamento de gêneros alimentícios das escolas visitadas e citadas no campo
"Evidências" do item correspondente do relatório, conforme subitem(ns) 2.10.
7.2.19. Orientar a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA para que
cumpra a legislação quanto à adequação da indumentária das manipuladores da
alimentação escolar, encaminhando ao FNDE os documentos fiscais que comprovem sua
aquisição, conforme subitem(ns) 2.11.

7.2.20. Orientar a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA junto às
Unidades Executoras para a importância do preenchimento da Consolidação de Pesquisas
de Preços, com vistas à identificação do fornecedor ou prestador do qual poderá ser feita a
aquisição dos materiais e/ou contratação de serviços; conforme subitem(ns) 3.1.

7.2.21. Orientar a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA junto às
Unidades Executoras para especificar com clareza os produtos e/ou serviços objetos da
contratação, inserindo os elementos que possibilitem identifica-los adequadamente,
conforme subitem(ns) 3.2.
7.2.22. Notificar a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA junto às
Unidades Executoras a adotarem rotinas com vistas a assegurar que a documentação
comprobatória das despesas seja devidamente identificada com o nome do FNDE e do
Programa, conforme subitem(ns) 3.3.
7.2.23. Notificar a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA junto às
Unidades Executoras para que adotem rotinas com vistas a assegurar que os documentos de
despesas sejam devidamente atestados quando do recebimento dos bens e serviços,
conforme subitem(ns) 3.5.
“%%;
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7.2.24. Notificar a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA para que, em
prazo certo, comprove perante o FNDE/DIRAE & realização do tombamento dos bens
apontados pela equipe de fiscalização da autarquia, mediante relatórios fotográficos e
contábeis; conforme subitem(ns) 3.7.

Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA junto às
Unidades Executoras para especificar com clareza os produtos e/ou serviços objetos da
contratação, inserindo os elementos que possibilitem identifica-los adequadamente,

7.225. Orientar

a

conforme subitem(ns) 4.1.
7.2.26. Notificar a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA para que, em
prazo certo, comprove perante o FNDE/DIRAE a realização do tombamento dos bens
apontados pela equipe de fiscalização da autarquia, mediante relatórios fotográficos e
contábeis; conforme subitem(ns) 4.3.

7.2.27. Orientar a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA junto às
Unidades Executoras quanto à necessidade de cumprir a exigência de pesquisa de preços e
seus requisitos e, em caso excepcional, justificar a sua impossibilidade, conforme
subitem(ns) 5.1.
7.2.28. Notificar a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA para que
adote medidas junto às Unidades Executoras, visando assegurar o cumprimento do artigo
Sº, da Resolução/ENDE/CD nº 49, de 11/12/2013 e alterações posteriores, nos moldes
operacionais e regulamentares do PDDE e de acordo com o Plano de Desenvolvimento da
Escola aprovado pela Entidade Executora e validado pela SEB/MEC, conforme subitem(ns)
5.2.

7.2.2 9. Notificar

& Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA para que, em
prazo certo, comprove perante o ENDE/DlRAE a realização do tombamento dos bens
apontados pela equipe de fiscalização da autarquia, mediante relatórios fotográficos e

contábeis; conforme subite1n(ns) 5.4.
7.2.30. encaminhar ao Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em razão
das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido nos itens 1 e 2 Programa Nacional de Alimentação Escolar
PNAE, exercicios 2015 e 2016.
—

—

8. Encaminhamento:

8.1. 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;
—

8.2. a Diretoria de Ações Educacionais - DIRAE: a) para conhecimento e
comunicação à COAUD, no prazo máximo de 30 dias, das providências adotadas em relação
às recomendações contidas no subitem 7.2; b) para considerar as questões apontadas

"D
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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 Públicos, Tribunais de
Contas Estaduais e/ou Municipal e da Ouvidoria do FNDE;
8.3. a Diretoria Financeira DIFIN, para subsidiar análise da prestação de
contas dos Programas: PNAE/2015, PNAE/2016, PDDE/2014, PDDE Integral/2015 e PDDE
Estrutura/2 015;
—

8.4. à Coordenação de Auditoria - COAUD, para acompanhar as
recomendações à COPAC/DIATA, contidas no subitem 7.1 e DIRAE, contidas no subitem 7.2.
8.5. à Prefeitura do Município de Chapadinha/MA, para conhecimento.

8.6. ao Tribunal de Contas da União
subitem 1.8.1 do Acordão 2916/2015—Plenário.

-

TCU/SECEX/MA, em atendimento ao

~~ ~~

Em 08/11/2016

AUDIT/DIFIP/COFIC
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Considerando que as recomendações são compatíveis com as constatações técnicas e estão
suportadas em papéis de trabalho, encaminhe—se à Auditora—Chefe Substituta para anuência.

mfg/@0201»
Chefe da DIFIP

De acordo.
Encaminhe—se ao Senhor Presidente do FNDE, conforme Despacho (SEI 251703).

Emª/Jé/ZOM
Auditora—Chefe Substituta
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