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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº. 27/2016

PREF MUN DE COIVARAS/PI

Auditoria realizada no período de 22 a 26 de agosto de 2016, para verificar a
conformidade à legislação, quanto as ações e procedimentos adotados pela
entidade, na execução dos programas educacionais financiados com recursos
descentralizados pela Autarquia e previstos no Plano Anual de Atividade de Auditoria

adequação

e a

Interna-PAINT/2016.
A fiscalização verificou a aplicação de R$ 248.170,60 (duzentos e quarenta
e setenta reais e sessenta centavos), distribuídos entre as seguintes ações:

e

oito mil, cento

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, exercício 2015 - 0.8. nº 101/2016,
valor fiscalizado: R$ 121.900,00 (cento e vinte e um mil e novecentos reais), referente ao
item 36 do PAINT/2016.
Analisado por:
-

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, exercício 2014 0.8. nº 104/2016, valor
fiscalizado: R$ 3.990,00 (três mil e novecentos e noventa reais), referente ao item 39 do
PAINT/2016.
Amu—sadom
-

—

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, exercício 2015 0.5. nº
102/2016, valor fiscalizado: R$ 87.280,60 (oitenta e sete mil, duzentos e oitenta reais e
sessenta centavos), referente ao item 37'do PAINT/2016.
Analisadopon
—

—

Plano de Ação Articulada PAR 0.8. nº 103/2016, valor fiscalizado: R$ 35.000,00 (trinta e
cinco mil reais), referente ao item 38 do PAINT/2016.
—

—

—

Anahsadopon
Programa Nacional do Livro Didático - PNLD/2016, referente ao item 40 do PAINT/2016.
Este programa é realizado por meio de distribuição de livros às escolas da rede de ensino
municipal.
Anahsadopon
-

Oi ªx

Histórico:

&-
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PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO - PNLD 2016
A rede de ensino do Município de Coivaras/PI é formada por estabelecimentos
que ofertam os anos iniciais e finais do ensino fundamental (lº ao 59- ano) e (6º ao 99). Há,
ainda, uma escola que atende ao Ensino de Jovens e Adultos — EJA. Em consonância com as
diretrizes do Programa Nacional do Livro Didático «PNLD, & rede em Coivaras foi
beneficiada no exercício 2016, com:
—

lº ao 59 e 69

distribuição integral dos livros didáticos para os segmentos de

ao 99 ano do ensino fundamental.

A equipe de auditoria, no período de 22 a 26/08/2016, fiscalizou 05 (cinco)
Escolas Municipais, sendo 02 (duas) na zona urbana e 03 (três) na zona rural, conforme
quadro abaixo:

Escola

Código

Fundamental“
E. M. Elias

Martins

22019375 Urbana"

aº ao

Virgínia Freire

22019243 Urbana"

1º ao 5ª

I

EJA

I

19 ao 49

9Q
[

E. M.

[

~

Séries Ofertadas

Zona

]

E. M. Hugo Prado

“2201915ÃILRural

E. M. Venceslau Duque Oliveira

[É2019308 LRural

[

L
L

E.

M.]oão José Rodrigues

IL

I

[[

69 ao 99

[l

“ lº ao 9Q “
Rural 1L lº e 2º
IL

I

As visitas foram realizadas em conjunto com a Sra.
técnica da Secretaria Municipal de Educação de Coivaras, responsável pela execução do
Programa no município.

As informações que seguem foram obtidas por meio de aplicação de
e entrevistas com diretores, algumas vezes com a presença de
professores(as), nas escolas listadas e, quando coube, por meio de verificação dos
documentos comprobatórios das ações executadas. Os percentuais registrados são resultado
do tratamento dessas informações e sintetizam & visão dos entrevistados quanto aos tópicos
abordados. As considerações e/ou recomendações da Auditoria, quando houver, têm por
objetivo propiciar a área gestora no FNDE o aperfeiçoamento do Programa.

questionários

Durante as visitas foram verificadas as documentações referentes ao controle
de entrega e devolução dos livros didáticos e à participação dos professores na escolha
dos

títulos

1.

Material de divulgação entregue nas escolas

Na zona urbana, os gestores das duas escolas visitadas receberam o material
de divulgação via Correios.
.

Na zona rural a entrega do material de divulgação foi feita pela Secretaria

Municipal de Educação.

,
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Portanto, a entrega de material de divulgação atendeu ao Inciso VIII,
Portaria Normativa nº 07, de 05 de abril de 2007, do Ministério da Educação.
2. Participação dos professores na escolha do

§

Bº, art.

livro

Quanto à zona urbana, 100% das escolas apresentaram comprovante de
participação dos professores na escolha do livro.
Para as escolas da zona rural, a escolha foi feita em conjunto por todas as
escolas e cabe à Secretaria de Educação, conforme disposto no artigo 7º, inciso III, alinea 0
da Resolução CD/FNDE nº 40, de 26 de julho de 2011 "assegurar as condições para que as
escolas participantes e os seus professores atuem no processo de escolha...”
Todas as escolas visitadas disseram ter participado da escolha, informação
essa confirmada em Atas da Secretaria Municipal de Educação.
3. Plano Politico Pedagógico

Tanto na zona urbana quanto na zona rural, as escolas visitadas afirmaram
que a escolha do livro procurou considerar o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola.
4. Dificuldade na entrega dos livros
A escola E. M. Virgínia Freire declarou que os Correios entregaram os livros
posteriormente ao inicio do período letivo. Ao questionar os Correios a escola foi informada
que o atraso foi causado devido a um acidente com o carro de' entrega. Não há registros
formalizados do ocorrido. 'As demais escolas visitadas informaram que não houve
dificuldades na entrega.
5. Livros de 1ª opção
Todas as escolas urbanas e rurais informaram que receberam os títulos da

1a

opção.

6. Quantidade de livros didáticos destinados à utilização em 2016
(devolução ao final de 2015, remessa no início do ano letivo de 2016 e
redistribuição pela entidade).
As escolas E, M. Elias Martins e E. M. Venceslau Duque Oliveira informaram
que a quantidade de livros para utilização não foi suficiente e houve falta em diversos
títulos/séries.

As escolas E. M. Virgínia Freire e E. M. Hugo Prado informaram que apesar
da ocorrência de falta em alguns titulos/séries consideram que a. quantidade foi suficiente
para o atendimento do alunado., mas que houve falta em alguns títulos/séries.

A escola E. M. João José Rodrigues informou que a quantidade foi suficiente e
não houve falta em nenhum título/série.
7. Controles de entrega e devolução dos

3x

livros aos alunos
a
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Na E. M. João José Rodrigues, zona rural, os livros ficam na escola por todo o
ano letivo, portanto não há controle da entrega dos livros para os alunos.

Na E. M Elias Martins de Melo, zona urbana, foi apresentado um relatório da
entrega, na qual os professores separaram os livros, fizeram a distribuição e colheram
assinaturas dos alunos em uma lista, a título de termo de compromisso entre os alunos e a
escola. A gestora da escola relatou que os livros são entregues conforme a quantidade de
alunos. Na ocorrência de irmãos matriculados no mesmo ano e que estudam em turno
diferente, é entregue apenas um livro.
Na E. M. Hugo Prado, zona rural, foi feita a entrega dos livros didáticos aos
alunos logo após o recebimento dos livros na escola. Na ocasião da distribuição os
beneficiários assinaram uma lista de recebimento e houve conscientização da necessidade
de conservação dos livros desde o início até o final de cada ano letivo.
Na E. M. Venceslau Duque, também na zona rural, foi apresentada uma lista
da entrega dos livros didáticos aos alunos. A gestora relatou que na ocorrência de irmãos
matriculados no mesmo ano, um só recebe. Devido & acentuada falta de livros a escola
considerou a localização residencial dos alunos na distribuição, visando o compartilhamento
entre os alunos que moram perto uns dos outros.
Na E. M. Virginia Freire zona urbana, o relato da gestora foi de que a maioria
recebeu os livros, quando isso não aconteceu, dois alunos de um mesmo ano em turnos
diferentes compartilharam os mesmos livros.
8. Controle de devolução dos livros ao final do ano letivo e apuração do
percentual devolvido
As escolas da zona urbana, E. M. Elias Marins de Melo e E. M. Virginia Freire
não efetuam controle sobre a devolução dos livros ao final do ano letivo, contrariando o que
dispõe a alínea ','"h inciso IV, art. Bº, da Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012, e
alterações posteriores. O controle da entrega e da devolução não é sistematizado, não
havendo cruzamento entre um e outro, o que não permite que seja mensurado o percentual
devolvido, conforme dispõe a alínea ””h, inciso IV, art. 8º, da Resolução/CD/FNDE nº 42, de
28/08/2012, e alterações posteriores.

Na E. M. João josé Rodrigues, zona rural, os livros ficam na escola por todo o
ano letivo, portanto não se aplica o controle sobre devolução.
9. Livros não

utilizados nas escolas

Em nenhuma das escolas foi encontrado excedente de livros.

10. Desfazimento dos livros fora do

triênio de utilização

ªx

As escolas ao final do triênio doam os livros aos alunos.

11. Grau de satisfação com o Programa Nacional do Livro Didático
Em uma escala de ótimo a ruim, passando por regular e bom, 83% das escolas
1

7
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Programa como bom

e 17% como

ótimo.

12. Recomendações

Considerando as manifestações dos dirigentes escolares entrevistados e as
observações in loco, recomenda-se à DIRAE:
-

analisar as informações dos gestores quanto à falta ou excesso de livros em
alguns títulos e séries e, se for o caso, implementar rotinas que minimizem &
ocorrência dos problemas relatados, conforme item 6 ;
-

avaliar as informações dadas pelos gestores quanto à permanência dos livros
nas escolas e quanto ao compartilhamento de livros entre alunos; e, caso
entenda que as práticas não devam ser adotadas, notificar & Secretaria
Municipal de Educação de Coivaras para que conduza junto às escolas a
mudança dos procedimentos, conforme item 7 e
,-

solicitar à Secretaria Municipal de Educação de Coivaras que oriente as
escolas & efetuarem () controle da devolução e a apuração do percentual de
livros devolvidos ao final de cada ano, conforme item 8.
—

1. PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

Municípios

exercício 2015

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

e

alimentícios, Visando a garantia do oferecimento de uma refeição diária equilibrada, de
modo a suprir, parcialmente, as necessidades nutricionais dos alunos, com Vistas a
contribuir para a redução dos índices de evasão e para formação de bons hábitos
alimentares.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 121.900,00
Extensão dos exames:
Analísada & aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, do exercício 2015.
—

Informação:
A Prefeitura Municipal de Coivaras
forma centralizada.

—

PI executa a gestão do Programa de

As ações de controle desenvolvidas no âmbito do PNAE englobaram &
verificação da documentação referente aos pagamentos realizados com recursos do

programa do período fiscalizado, & atuação do Conselho de Alimentação Escolar, & atuação
do profissional de nutrição no processo de aquisição dos gêneros alimentícios adquiridos e
na composição dos cardápios, o controle de recebimento e distribuição dos gêneros
alimentícios adquiridos.
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Constatações:
1.1 Descumprimento das diretrizes do programa quanto à

agricultura

familiar.
Fato:

contrariando

Não houve aquisição de produtos diretamente da agricultura familiar
previsto no artigo 24, da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013.

o

Evidências:
Relação de pagamentos apensada aos papéis de trabalho
declaratória da entidade no SIGPC.

e

informação

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 041-003/2016, de 24/08/2016, a
Prefeitura apresentou, por meio do Ofício nº 026 de 23/08/2016, as seguintes justificativas:
Desde 2010 São feitas chamadas publicas para a agricultura familiar, mas nunca
apareceu fornecedor interessado, talvez por falta de produtos no município, já que
nosso município é de subsistência, além da falta de interesse de outros municípios
devido a quantidade dos produtos.

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

Ainda conforme Acórdão 925/2011

—

Plenário/T CU:

...empreenda esforços para adquirir gêneros alimentícios diretamente da agricultura
familiar 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.

Dessa forma, mantém—se a constatação devendo a Prefeitura Municipal de
Coivaras PI empreender esforços para a utilização dos percentuais preconizados na
Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, para aquisição de produtos da Agricultura
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, adequando, se for o caso,
o planejamento das aquisições, inclusive da chamada pública, de forma a adquirir gêneros
desse segmento no decorrer de todo período letivo.
-

&

1.2 Ausência de identificação da documentação comprobatória com o
nome do Programa.
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Fato:
A Prefeitura não identificou as notas fiscais das despesas efetuadas à conta
específica com o nome do Programa e do FNDE, contrariando o disposto no art. 62, da
Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/6/2013, e alterações posteriores.

Evidências:

~

Notas fiscais

a

seguir exemplificadas:

Favorecido

”N. Fiscal

E. Rodrigues Produtos Alimentícios

553

12/06/2015

546

09/06/2015

~
~

~
608

[[03/07/2015

604

03/07/2015

692

06/08/2015

700

11/08/2015

860

07/10/2015

782

[08/09/2015

10.397,97

"3.140,60

'6'151'27
9.738,11

[

7

1.609,76

[8.722,63

[

"7.523,99

~
~
~
7.114,50

072

05/12/2014

12.266,40

085

09/06/2015

4.944,00

088

16/07/2015

2.638,80

[099

e Sul

3.005,30

09/06/2015

~082

Norte

~
~
~
[Valor R$

083

089

JF. Martins _ ME

~

[Data

Alimentos LTDA.

~

10/08/2015

5.028,00

18/05/2015

7960,00

08/09/2015

3.153,40

[

[101

08/09/2015

7.130,00

108

07/10/2015

6.147,50

107

07/10/2015

6.770,00

[03/11/2015

9.293,40

22.588

~

Manifestação da entidade:
Foi encaminhada a Solicitação de Auditoria nº 041— 003/2016, de 24/08/2016,
na quai foi solicitada justificativa quanto a ausência de identificação da documentação
comprobatória com o nome do Programa e do FNDE, porém até o fechamento do relatório
não houve manifestação por parte da Prefeitura.

Análise da equipe:
A ausência de identificação nas Notas Fiscais contraria o disposto do
parágrafo único do art. 62, da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/6/2013, e alterações
posteriores, o qual estabelece que "as notas fiscais, que são documentos comprobatórios,
devem ser identificadas com a denominação ”Programa Nacional de Alimentação Escolar

—
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PNAE” e com o nome do FNDE".
A Procuradoria Federal do FNDE emitiu
dentre outros, com a seguinte conclusão:

o

Parecer nº 41/2007, de 27/07/2007,

...a não identificação dos documentos comprobatórios das despesas, tem-se que tais

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

Conforme o Acórdão 795/2008 - Primeira Câmara/T CU:
...a identificação dos documentos não é um preceito inútil, poís 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.

1.3 Número de nutricionistas
Conselho Federal de Nutricionistas.

inferior

ao mínimo estabelecido pelo

Fato:
A Prefeitura disponibiliza apenas uma nutricionista, cadastrada como
Responsável Técnico (RT) pelo programa para o atendimento de um mil cento e dezesseis
alunos matriculados na educação básica em 2016, conforme informado no censo escolar.
Quantidade inferior ao estabelecido no art. 10, da Resolução CFN 465/210 que prevê no
mínimo 01 (uma) Responsável Técnica (RT) e 02 (duas) nutricionistas de Quadro Técnico
( QT) -

Evidências:
Relatório extraído do Sistema de Cadastro de Nutricionistas do PNAE —
SIMEC em, 12/08/2016, Relatório de Rede de Atendimento Alunos por Escola Censo
Escolar: 2014 Clientela Ano 2015 e entrevista com & Responsável Técnica pelo programa.
—

—

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 041-003/2016, de 24/08/2016, a
Prefeitura apresentou, por meio do Ofício nº 026 de 23/08/2016, as seguintes justificativas:

&

Por se tratar de um município pequeno e com poucos recursos financeiros,
temos apenas uma nutricionista que é responsável por todas as ações do
PNAE, sendo que a mesma foi cadastrada no SIMEC/PAR, ato realizado pela
equipe técnica da Secretaria de Educação e, tendo sido validado pela
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nutricionista no SIMEC.

Análise da equipe:
A justificativa apresentada pela Prefeitura corrobora & constatação. A
disponibilização de apenas uma nutricionista para atuar no Programa contraria a

determinação do § 2º do art. 12º da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, quanto ao
cumprimento dos parâmetros numéricos mínimos de referência de nutricionistas, por
entidade executora, para a educação básica. Esses parâmetros estão definidos no art. 10 da
Resolução CFN nº 465, de 23/08/2010, conforme segue:
Nº de alunos, nº nutricionistas, carga horária, técnico mínimo semanal recomendado:
—Até

500 =

1

RT 30 horas;

-

501 a 1.000 =

—

1001 a 2500 =

-

1

1

RT +

1

QT 30 horas,-

RT + 2 QT30 horas;

Acima de 5.000 =

1

RT + 3 QT e + 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.

Portanto, fica mantida a constatação.

1.4 Ausência da realização dos testes de aceitabilidade do cardápio.

Fato:

Veríficou-se que a Prefeitura Municipal não aplicou em 2015 o teste de
aceitabilidade do cardápio, de modo a avaliar frequentemente a aceitação ou rejeição de
gêneros alimentícios, contrariando o Art. 17 da Resolução CD/FNDE Nº 26, de 17/06/2013.
Evidências:
Não apresentação de documento solicitado por meio da S.A. nº 041—000/2016
de 11/08/2016.

Manifestação da entidade:
Solicitação de Auditoria nº 041-003/2016, de 24/08/2016,
na qual foi solicitada justificativa quanto à ausência de realização dos testes de
aceitabilidade do cardápio, porém até o fechamento do relatório não houve manifestação
por parte da Prefeitura.

Foi encaminhada

a

Análise da equipe:
O

art. 17 da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, estabelece que
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Prefeitura aplique o teste de aceitabilidade nas seguintes situações: sempre que ocorrer, no
cardápio, a introdução de alimento atípico ao hábito alimentar local ou quaisquer outras
alterações inovadoras, no que diz respeito ao preparo, ou para avaliar frequentemente a
aceitação dos cardápios praticados.
Dessa forma, permanece a constatação.

1.5 Ausência do Termo de Compromisso referente ao controle de
qualidade dos gêneros alimentícios.

Fato:
Não foi apresentado o Termo de Compromisso referente ao controle sanitário
dos produtos adquiridos, bem como não foram comprovadas as implementações das ações
de inspeção sanitária dos gêneros alimentícios utilizados na alimentação escolar, conforme
previsto no art. 33, da Resolução FNDE/CD nº 26 de 17/06/2013.

Evidências:
Não apresentação de documento solicitado por meio da S.A. nº 041-000/2016
de 11/08/2016.

Manifestação da entidade:
Foi encaminhada a Solicitação de Auditoria nº 041—003/2016, de 24/08/2016,
na qual foi solicitada justificativa quanto a ausência do Termo de compromisso referente ao
controle de qualidade dos gêneros alimentícios, porém até o fechamento do relatório não
houve manifestação por parte da Prefeitura.

Análise da equipe:
A não celebração do Termo de Compromisso contraria o que dispõe os §1Q e
art. 33, da Resolução FNDE/CD nº 26 de 17/06/2013, a qual estabelece que os
produtos adquiridos para a clientela do PNAE deverão ser previamente submetidos ao
controle de qualidade, na forma do Termo de Compromisso Anexo II e III, da referida
Resolução, 0 que deverá ser renovado a cada início de mandato dos gestores municipais,
estaduais e do Distrito Federal, devendo ser encaminhado ao FNDE, com cópia para a
Secretaria de Estado da Saúde ou órgão similar, e ao CAE. E as ações nele previstas
§29 no

—

deverão ser implementadas imediatamente no âmbito local.
Dessa forma, permanece a constatação.

1.6 Ausência de apoio logístico ao Conselho de Alimentação Escolar.

Fato:
Conselho de Alimentação Escolar não recebeu da Prefeitura Municipal a
infra-estrutura necessária para realização de suas atividades de sua competência em 2015,
O
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tal como: local apropriado com condições adequadas com dispensabilidade de equipamentos
de informática, contrariando o que dispõe o art. 36, da Resolução FNDE/CD nº 26 de
17/06/2013.

Evidências:
Verificação in loco, relatório expedido pelo CAE de 23/08/2016
Prefeitura apresentada por meio do Oficio nº 026 de 23/08/2016.

e

iesposta da

Manifestação da entidade:
Em atendimento ‘a Solicitação de Auditoria nº 041-003/2016. de 24/08/2016, a
Prefeitura apresentou, por meio do Ofício nº 026 de 23/08/2016, as seguintes justificativas:

município prima por uma gestão democrática, em que existem todos os
Conselhos com objetivo do controle social. Continuamente procuramos ofertar
toda assistência necessária para o bom funcionamento dos conselheiros,
porém o Conselho de Alimentação Escolar sempre tem nos solicitados apenas
materiais de expediente e transporte, o que atendemos sempre que nos
requisitam, comojá atendemos a solicitação do Conselho do FUNDEB de um
local para sua instalação iremos transformar este local na sala dos conselhos,
em que disponibilizaremos armários individuais, para cada conselho e
computador com internet para o bom funcionamento dos conselhos.
O

Análise da equipe:
A Prefeitura esclarece que procura ofertar toda a assistência necessária para
funcionamento do Conselho de Alimentação Escolar CAE. ]ustifica, ainda, que o CAE
vem solicitando apenas materiais de expediente e transporte e informa que transfomará um
local já utilizado pelo Conselho do FUNDEB em sala a ser utilizada por todos os conselhos,
onde serão disponibilizados computador, internet e armários.
o bom

—

A infra-estrutura atualmente disponibilizada ao CAE não é adequada e
disposto nas alíneas ”a" e ’b”, do inciso 1, art. 36, da Resolução CD/FNDE nº.
26, de 17/06/2013, que estabelecem para a Prefeitura o dever de:

contraria

o

"I garantir ao CAE, como órgão deliberativo, de fiscalização e de assessoramento, a
infra-estrutura necessária à plena execução das atividades de sua competência, tais
—

como:
a) local apropriado com condições adequadas para as reuniões do Conselho;

b) disponibilidade de equipamento de informática;"

Portanto, permanece

1. 7 Condições

a

constatação.

inadequadas para armazenamento, guarda

e

conservação dos gêneros alimentícios.
Fato:

RUA
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Nas quatros escolas inspecionadas verificou-se que as instalações para
armazenagem de gêneros alimentícios são inadequadas, tais como: depósitos com
deficiência de espaço, pouca ventilação e janelas sem telas de proteção para evitar entrada
de vetores e pragas; utilização dos locais de armazenamento de gêneros alimentícios para a
guarda de materiais alheios à alimentação, 0 que pode acarretar & contaminação dos
produtos estocados, contrariando 0 5 49, do artigo 33, da Resolução/FNDE/CD nº 26, de
1/07/2013.

Evidências:
Verificação in loco nas escolas da rede Municípal abaixo relacionadas
relatório fotográãco exemplificativm

Énidade Ensino

“Censo

IESC. MUN HUGO PRADO.

“22019154

[UNID ESC VENCESLAU DUQUE DE OLIVEIRA “22019308
[]

(Esc MUN ELIAS MARTINS DE MELO

E. M. Elias

Martins de Melo. (Janela sem tela de protecao contra

“___—I—

----------

[ANEXO ESCOLA MUN. JOSE GOMES

~

9

“22019375

~

vetores).

~~
E. M. Elias

Martins de Melo. (Deposito condiçes inadequadas para

armazenamento).

Manifestação da entidade:
Solicitação de Auditoria nº 041-003/2016, de 24/08/2016,
na qual foi solicitada justificativa quanto às condições inadequadas dos depósitos das
escolas para armazenamento, guarda e conservação dos gêneros alimentícios, porém até o
fechamento do relatório não houve manifestação por parte da Prefeitura.

Foi encaminhada

&

Análise da equipe:
O é 49, do artigo 33, da Resolução/FNDE/CD nº 26, de 1/07/2013, determina
que cabe às Entidades Executoras adotarem medidas que garantam a aquisição de
alimentos de qualidade, com adequadas condições higiênicas e sanitárias, bem como 0
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transporte, estocagem e preparo/manuseio ate' o seu consumo pelos alunos atendidos pelo
Programa. As condições higiênicas encontradas durante as visitas in loco nas Unidades
Escolares demonstram falta de acompanhamento eilcaz pela Prefeitura.
Dessa forma, permanece a constatação.

1.8 Falta de indumentária adequada aos manipuladores de alimentos.

Fato:
Nas quatros escolas municipais inspecionadas constatou-se que as
manipuladores de alimentos não estavam devidamente paramentadas quanto ao uso de
acessórios de proteção, tais como: roupa protetora, sapatos adequados e luvas protetoras,
contrariando O item 4.6, da Resolução - RDC nº 216 da ANVISA/ Secretaria de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde, de 15/09/04.

Evidências:
Verificação in loco nas escolas da rede Municipal relacionadas abaibc:

[Unidade Ensino

Censo

[Esc. MUN HUGO PRADO.

22019154

]

---------

[ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES

"

[UNID Esc VENCESLAU DUQUE DE OLIVEIRA

“22019308

IESC MUN ELIAS MARTINS DE MELO

“22019375

[

]

Manifestação da entidade:
Foi encaminhada a Solicitação de Auditoria nº 041-003/2016, de 24/08/2016,
na qual foi solicitada justificativa quanto a falta de indumentária adequada aos
manipuladores de alimentos, porém até O fechamento do relatório não houve manifestação
por parte Prefeitura.

Análise da equipe:
A ausência de indumentária adequada para 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.
Dessa forma, permanece a constatação.

1.9 Não comprovação de atuação do Controle Social.

&

Fato:
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O Conselho de Alimentação Escolar não apresentou relatórios, atas de
reuniões ou outros documentos que comprovassem o acompanhamento e fiscalização da
execução do programa referente a execução do exercício de 2015, conforme determina o
art. 35, da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013.

Evidências:
Constatação in loco

e

não apresentação de documento solicitado por meio da

S.A. nº 041- 000/2016 de 11/08/2016,

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 041-004/2016, de 24/08/2016, o
Presidente do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, por meio do expediente sem número
de 24/08/2016, enviou as seguintes justificativas:
(...) ao assumir esta função, não recebi o livro de atas das reuniões anteriores, bem
como nenhum documento referente aos dados sobre qualquer situação na gestão da
sax-presidente.

Análise da equipe:
O Conselho de Alimentação Escolar teve sua composição renovada em
não foi apresentada nenhuma comprovação de'sua atuação por meio de atas,
relatórios ou outros documentos com o registro das ações previstas nos incisos I a VIII do
art. 35, da Resolução CID/FNDE nº 26, de 17/06/2013, os quais estabelecem:

04/07/2013

e

Art. 35 São atribuições do CAE:

I

monitorar e fiscalizar a aplicação dos recursos;

—

II

analisar o Relatório de Acompanhamento da Gestão do PNAE, emitido pela EEX,
contido no Sistema de Gestão de Conselhos SIGECON Online, antes da elaboração e
do envio do parecer conclusivo;
—

—

III analisar a

prestação de contas do gestor e
execução do Programa no SIGECON Online;
—

emitir Parecer Conclusivo acerca da

IV comunicar ao FNDE, aos Tribunais de Contas, & Controladoria— Geral da União, ao
Ministério Público e aos demais órgãos de controle qualquer irregularidade
—

identificada na execução do PNAE, inclusive em relação ao apoio para funcionamento
do CAE, sob pena de responsabilidade solidária de seus membros;
V

-

fornecer informações

e

apresentar relatórios acerca do acompanhamento da

execução do PNAE, sempre que solicitado;

VI - realizar reunião específica para apreciação da prestação de contas com a
participação de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos conselheiros titulares;
VII - elaborar o Regimento Interno, observando o disposto nesta Resolução;

VIII

-

elaborar

o

Plano de Ação do ano em curso e/ou subsequente
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acompanhar a execução do PNAE nas escolas de sua rede de ensino, bem como nas
escolas conveniadas e demais estruturas pertencentes ao Programa, contendo
previsão de despesas necessárias para o exercício de suas atribuições e encaminha—lo
à HEX. antes do início do ano letivo.

Ainda conforme o entendimento do Tribunal de Contas da União TCU,
exarado em publicação denominada "Cartilha aos Conselheiros do Programa Nacional de
—

Alimentação Escolar (PNAE)"

—

5ª edição/2010, pagina 25:

O CAE deve acompanhar a execução do PNAE e fiscalizar a aplicação dos recursos
destinados ao programa. Dentre as suas atribuições, destacam—se:

a) verificar a qualidade dos alimentos comprados para a merenda escolar, assim como
as suas condições de transporte, armazenamento e preparo; (Grifo nosso);
b) apoiar o trabalho da nutricionista na elaboração dos cardápios a serem utilizados
nas escolas;
o) visitar as escolas ao longo do ano e verificar in loco a qualidade da merenda
servida; (grifo nosso),-

d) acompanhar o processo licitatório para a compra de alimentos (grifo nosso);
e) receber e

analisar a prestação de contas preparada pela entidade executora e
emitir parecer conclusivo que deverá ser encaminhado ao FNDE com a aprovação ou
não das contas (a não aprovação pode implicar em suspensão do repasse de recursos
pelo governo federal).
( . . .)

Visita às escolas
É fundamental que os conselheiros conheçam as cozinhas, as despensas e os
refeitórios das escolas para avaliar 0 gerenciamento de estoque, o cardápio, a higiene
na preparação dos ingredientes e o fornecimento dos mesmos.

trabalho in loco permite que eles questionem se os alunos estão satisfeitos com a
merenda e observem outras falhas que possam vir a prejudicar o bom andamento do
Programa Nacional de Alimentação Escolar, É importante que o conselho informe a
Secretaria de Educação sobre as irregularidades encontradas durante as visitas e,
depois, verifique as providências adotadas a respeito (...).
O

Dessa forma, permanece a constatação.

2. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - exercício 2014

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 física e pedagógica dos estabelecimentos de ensino beneficiários.
Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

ªx
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Montante dos recursos financeiros:R$ 63.980,00
Extensão dos exames:
Análise dos recursos repassados :à Prefeitura Municipal de Coivaras - PI, no
exercício de 2014, à conta do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, no valor de
R$7.890,00 (sete mil oitocentos e noventa reais), para atender as escolas municipais com
menos de 50 alunos que não possuem Unidades Executoras Próprias (UEX).

Informação:
As ações de controle desenvolvidas no âmbito do PDDE englobaram &
velificação da documentação referente aos pagamentos realizados com recursos do
programa do período fiscalizado.
.

Constatações:
2.1 Ausência de identificação da documentação comprobatória com o
nome do Programa.

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

Evidências:
Notas fiscais a seguir:
avorecido
.

.

Martins.
undo José do Vale

alor R$

Fiscal

061

08/08/2015

1.780,00

BUG/Avulsa

01/04/2015

2.410,28

972/Avulsa

12/02/2015

1.752,58

Manifestação da entidade:
Foi encaminhada a Solicitação de Auditoria nº 041- 006/2016, de 24/08/2016,
na qual foi solicitada justificativa quanto a ausência de identificação da documentação
comprobatória com o nome do Programa e do FNDE, porém até o fechamento do relatório
não houve manifestação por parte da Prefeitura.

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 nº
10, de 18/04/2013, e alterações posteriores, o qual determina que a documentação
comprobatória das despesas realizadas no objeto do Programa, dentre outros, notas fiscais,
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recibos, faturas
do FNDE.

e

quaisquer outros documentos deverão conter a identificação do PDDE

e

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...

Conforme

o

Acórdão 795/2008 - Primeira Câmara/T CU:

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

Dessa forma, permanece a constatação.

2.2 Transferência dos recursos para conta diversa da específica do

Programa.
Fato:
.

A Prefeitura Municipal de Coivaras - PI realizou transferência de recursos
financeiros da conta específica do Programa para a conta corrente de sua titularidade, c/c
nº 15801—1, agência nº 1428-1, no valor de R$2.300,00, no entanto não foi comprovada a
destinação dessa transferência, contrariando o Art. 14 da Resolução CD/FNDE n.9 10, de
18/04/2013.
'

Evidências:
Transferência evidenciada na Conta Específica do Programa nº 15801—1,
Agência nº

1428—1

conforme quadro demonstrativo:

Data do Debito Histórico

20/08/2014

Transferência On Line - Prefeitura
Municipal de Coivaras - PI

Documento

Valor (R$)!

66142800002162 2.300,00

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 041-010/2016, de 04/10/2016, a
e—mail cópias do extrato bancário da conta especifica do
programa com a seguinte justificativa:

Prefeitura encaminhou por
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Conforme print em anexo foi transferido da conta do PDDE para a prefeitura
no dia 20/08/2014 o valor de R$ 2.300,00, porém esse valor foi devolvido, no
dia 31/03/2015, e pago os serviços realizados nas escolas municipais pelo
senhor Raimundojosé do Vale, conforme comprovantes em anexo.

Análise da equipe:
Por e-mail a Prefeitura encaminhou cópias do extrato bancário da conta
específica do programa, justificando que a transferência foi devolvida em 31/03/2015 e que
os recursos devolvidos foram utilizados em despesa com serviços nas escolas municipais. No
entanto, não consta no extrato crédito do valor de R$ 2.300,00 proveniente de conta da
Prefeitura. Registre-se que observa-se na movimentação do dia 31/03/2015, crédito desse
valor, porém proveniente de resgate de aplicação dos reursos anteriormente repassados
pelo FNDE. Portanto, permanece a não devolução do recurso retirado na data de
20/08/2014.
A realização de transferência em finalidade diversa a do objeto do Programa
contraria o que dispõe 0 art. 14 da Resolução CD/FNDE nº 10, de 18/04/2013,
que estabelece:

movimentação de recursos da conta específica do Programa somente será
o art.15, da referida
Resolução e para pagamento de despesas relacionadas com a finalidades do
programa.
a

permitida para aplicações financeiras de que trata

Dessa forma, permanece a constatação.

Identifmação do responsável:
CPF:

-.800.333--

Valor Original:

R$ 2.300,00

3. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP

D0 ESCOLAR

-

exercício 2015

Objeto do Programa: Transferência de recursos financeiros, em caráter
suplementar, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, destinados a custear o
oferecimento de transporte escolar aos alunos do ensino fundamental público residentes em
zona rural, com o objetivo de garantir o acesso a educação.
Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 85.090,41

&

Extensão dos exames:
Analisada

a

importância de R$ 87.280,60 (oitenta
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oitenta reais e sessenta centavos), correspondente ao total dos pagamentos realizados com
recursos da conta específica do PNATE, no exercício de 2015, conforme planilha constante
dos papéis de trabalho. Além da análise documental foi realizada reunião com membros do
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica - CACS/FUNDEB e verificação de 03 (três) veículos
contratados para a execução dos serviços de transporte escolar.

Informação:
O Conselho de Acompanhamento e Controle Social - CAOS/FUNDEB não
apresentou Atas de reuniões, entre as quais aquela que foi realizada para emitir o parecer
sobre a Prestação de Contas do PNATE/2015. Em reunião realizada com 06 (seis)
membros do Conselho, ficou esclarecido que o motivo da não existência de Atas foi o atraso
na elaboração das minutas que serão transformadas em Atas. Na ocasião foram
apresentadas à equipe de fiscalização: as minutas citadas; uma lista de frequência nas
reuniões realizadas,- e o Relatório de Gestão - SIGECON - FNDE - com assinaturas de
conselheiros.

Constatações:
3.1 Ausência de identificação da documentação comprobatória com o
nome do Programa e do FNDE.

Fato:
As notas fiscais que compõem a documentação comprobatória das despesas
não foram identificadas com o nome do PNATE/FNDE, conforme determina o § Sº do art. 14
da Resolugéo/CD/FNDE Nº 5, de 28/05/2015.

Evidências:
Notas fiscais, conforme exemplo:

Prestador/CNPJ

]

"

JUSCELINO DE SOUSA VALE

[

NF ]LData “Valor R$
3117 14/04/15

CONSTRUTEC13.769.056.0001—57

64

CONSTRUTEC13.769.056.0001-57

]]66

15/09/15

3.991,77
7.000,00

09/11/15H21.390,46l

Manifestação da entidade:
Não houve atendimento
24/08/16.

'

à

Solicitação de Auditoria nº 041—005/2016, de

Análise da equipe:
A ausência de identificação da documentação comprobatória com 0 nome
PNATE/FNDE contraria o disposto no § 5º do art. 14 da Resolução/CD/FNDE Nº 5, de

&
!
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28/05/2015, o qual estabelece que os comprovantes de despesas realizadas com recursos
transferidos & conta do Programa devem ser emitidos em nome da Entidade Executora e
serem devidamente identificados com 0 nome do PNATE/FNDE. Além desse dispositivo, o
item 15 do Voto do Ministro Relator, que fundamentou o Acórdão nº 795/2008-TCU-1ª
Câmara, contém o seguinte entendimento sobre a identificação dos documentos:
...Não se trata de preceito inútil, pois visa a relacionar os documentos comprobatórios
ao programa, de modo a evitar que o mesmo documento fiscal seja utilizado para
comprovar despesas de mais de uma fonte.

Ademais, a Procuradoria Federal do FNDE emitiu o Parecer nº 441/2007, de
27/07/2007, com a seguinte conclusão:
...a não identificação dos documentos comprobatórios das despesas, tem-se que tais
irregularidades são bastante graves e comprometem, seriamente, a execução do
Programa, inviabilizando a identificação dos recursos atrelados (...), a prestação de
contas na forma estabelecida pelo Programa e, por conseguinte, a fzscalização 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 () FNDE proceder a suspensão dos repasses dos recursos (...) ao ente político em
questão, com fulcro no 5 79 do art. 39 da MP nº 2.178—36/2001 e no art. 25 da

Resolução nº 32/2006,...

Dessa forma, permanece a constatação.

3.2 Pagamento sem a regular liquidação da despesa.

Fato:
Programa foram realizados sem a regular
liquidação das despesas, pois os carimbos de declaração de recebimento dos serviços
prestados apostos nas notas fiscais não identificam o servidor que atestou () recebimento
dos serviços. E nos outros documentos verificados, como as notas de liquidação, o
suprimento do requisito para atestar o recebimento dos serviços não foi constatado, o que
contraria as exigências dos artigos 73 e 74 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, combinado com
o disposto no inciso III, & 2º, do art. 63 da Lei nº 4.320, de 17/03/1964.
Os pagamentos com os recursos do

Evidências:
Notas de liquidação

e

notas fiscais, conforme exemplo:

Liquidação dos
Empenhos

Prestador/CNP]

414007, de 14/04/15

JUSCELINO DE SOUSA VALE

529013, de 29/05/15

CONSTRUTEC
13.769.056.0001-57

1222003, de 22/12/15

CONSTRUTEC
13.769.056.0001-57

~

~

NF

~

~

Data

3117 14/04/15

~
Valor R$

3.991,77

53

29/05/15 26.360,80

66

09/11/15 21.390,46

&

~

g
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Manifestação da entidade:
Não houve atendimento à Solicitação de Auditoria nº 041—005/2016, de
24/08/16, quanto à constatação de ausência de registro que ateste o recebimento dos
serviços prestados e de ausência de assinaturas em documentação comprobatória de
despesas.

Análise da equipe:

-

O ato administrativo de atesto de recebimento dos produtos adquiridos ou
serviços prestados teve sua formação iniciada pela Prefeitura Municipal de Coivaras, no
entanto, sua constituição não foi concluída pela ausência de atendimento de requisitos
formais. A produção de efeitos de um ato cuja formação esteja incompleta o torna passível
de questionamentos quanto à sua segurança jurídica, e, especialmente quanto à regular
liquidação da despesa, vai de encontro ao que dispõem os artigos 73 e 74 da Lei nº 8.666,
de 21/06/1993, que tratam do recebimento do objeto contratado, bem como ao que
determina o art. 63, 5 29, III da Lei nº 4.320, de 17/03/1964, que estabelece que a liquidação
de despesas por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base os comprovantes
da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço.

Ademais, a atenção à plena formação do ato evita sua precarização,
dispêndios futuros de esforços para sua convahdação éXtemporânea “e eventuais
ínvalídações de seus efeitos. Desta forma, permanece a constatação.

Apesar da impropriedade, as despesas não serão impugnadas, considerando
que não foi recebida denúncia da falta de oferta do serviço de transporte escolar em 2015,
que foram inspecionados 3 (três) veículos cujos motoristas informaram que prestaram
serviços de transporte de escolar nas rotas de 2015 e que 6 (seis) membros do
CAOS/FUNDEB assinaram Ata de reunião na qual foi afirmado que os veículos contratados
prestaram serviços nas rotas relacionadas à documentação comprobatória da execução do
PNATE, referente ao exercício de 2015.

3.3 Ausência de documentos originais.

Fato:
No lugar dos documentos originais foram apresentadas cópias sem
autenticação das notas fiscais nºs 56 e 64, emitidas pela empresa. CONSTRUTEC,
contrariando o que determina os êê Sº e 6º do art. 14 da Resolução/CD/FNDE Nº 5, de
28/05/2015.

Evidências:
Notas fiscais, conforme segue:

Nota Fiscal
[Prestador de Serviço/CNP] || Nº

”

|

||

Pagamento

Data “Valor R$“ Data

|]

]

Valor R$]
~
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Nota Fiscal

“

Pagamento
30/06/15

CONSTRUTEC -

,

5"

13.769056/0001-57

9.528,80

30/06/15 21'128'80

'

05 / 10 15

9.500,00

-

CONSTRUTEC
13.769.056/0001-57

64

15/09/15

7.000,00 16/09/15

Total Pago R$

7000/00

26.028,80

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 041-005/2016, de 24/08/16, a
Secretaria Municipal de Educação de Coivaras PI enviou o Ofício nº 026/2016 que foi
recebido nesta Autarquia, em 26/09/16, contendo a seguinte justificativa:
—

Dentre os documentos solicitados faltou apenas a apresentação dos originais de duas
notas fiscais 0 que nos comprometemos de envia-las como anexo dessas justificativas.

Análise da equipe:

contraria

A não apresentação de documentos originais comprobatórios de despesas
art. 14 da Resolução/CD/FNDE Nº 5, de 28/05/2015, os quais

os §§ 5º e 6º do

determinam:
§ Sº

Todos os comprovantes de despesas realizadas com recursos transferidos a conta
do programa devem ser originais ou equivalentes, na forma da legislação
regulamentar à qual os HEX estiverem sujeitos, devendo os recibos, faturas, notas
fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios serem emitidos em nome dos
HEX, devidamente identificados com o nome do PNATE/FNDE, e arquivados em sua
sede, ainda que utilize serviços de contabilidade de terceiros, pelo prazo de 10 (dez)
anos contados da data da aprovação da prestação de contas anual do FNDE pelo
Tribunal de Contas da União (TCU), referente ao exercício de repasse dos recursos.
§ 69

A documentação de que trata o parágrafo anterior deverá ficar à disposição do
Tribunal de Contas da União (TCU), do FNDE, do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo Federal e do CAOS/FUNDEB para subsidiar, sempre que necessário,
os trabalhos de auditoria, de fiscalização, de inspeção e de análise da prestação de
contas do programa.

Dessa forma, permanece a constatação.

Identificação do responsável:

CPF:-800.333Valor Original:

&

R$ 26.028,80
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3.4 Ausência de documentação comprobatória da(s) despesa(s).
Fato:
Não foi apresentada a documentação comprobatória, referente a despesa
paga em 11/09/2015, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), contrariando os
§§ 5º e 6º do art. 14 da Resolução/CD/FNDE Nº 5, de 28/05/2015.

Evidências:
Débito evidenciado no extrato bancário da conta corrente específica do
programa nº
I

14.736—2,

Favorecido

[ PM de Coivaras

- PI

Agência nº 1428-1, do Banco do Brasil:

“

Débito

Data

][

Trans. on line.

11/09/2015

][

Valor R$

ll

3.500,00

I

]

Manifestação da entidade:
Não houve atendimento à Solicitação de Auditoria nº 041-007/2016, de
24/08/16, quanto a constatação de ausência de documentação comprobatória de despesa.

Análise da equipe:
A ausência de documentação comprobatória de despesa contraria os §§ 5º e 6º
do art. 14 da Resolução/CD/FNDE Nº 5, de 28/05/2015, os quais determinam:
5º Todos os comprovantes de despesas realizadas com recursos transfeiidos a conta
do programa devem ser originais ou equivalentes, na forma da legislação
regulamentar a qual os EEx estiverem sujeitos, devendo os recibos, faturas, notas
fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios serem emitidos em nome dos
EEx, devidamente identificados com o nome do PNATE/FNDE, e arquivados em sua
sede, ainda que utilize serviços de contabilidade de terceiros, pelo prazo de 10 (dez)
anos contados da data da aprovação da prestação de contas anual do FNDE pelo
Tribunal de Contas da União (TCU), referente ao exercício de repasse dos recursos.
§

6º A documentação de que trata o parágrafo anterior deverá ficar à disposição do
Tribunal de Contas da União (TCU), do FNDE, do Sistema de Controle Interno do

§

Poder Executivo Federal e do CACS/FUNDEB para subsidiar, sempre que necessário,
os trabalhos de auditoria, de fiscalização, de inspeção e de análise da prestação de
contas do programa.

Dessa forma, permanece a constatação, devendo
recolhido ao erário federal.

0

valor do débito ser

Identificação do responsável:
CPF:

..800.333-.

Valor Original:

R$ 3.500,00
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3.5 Veículos em condições inadequadas para o transporte de escolares.

Fato:
utilizados para prestar serviços no âmbito do PNATE estão em
condições inadequadas para o transporte de escolares, tendo em vista que foram observadas
as seguintes inadequações: ausência de cintos de segurança, ausência de identificação dos
veículos com o distico "ESCOLAR", alguns pneus excessivamente desgastados, assentos de
passageiros avariados, ausência de tacógrafo em alguns veiculos e avarias na lataria (para—
choque quebrado) e, também, não foram apresentadas as autorizações emitidas pelo órgão
executivo de trânsito do Estado para esses veículos fazerem o transporte de escolares,
contrariando determinações do art. 136 da Lei nº 9.503, de 23/09/97, combinado com o
inciso III do art. 14 da Resolução/CD/FNDE Nº 5, de 28/05/2015.
Os veículos

Evidências:
Inspeção in loco dos veículos, conforme amostra de fotografias:

Manifestação da entidade:
Não houve atendimento à Solicitação de Auditoria nº 041—008/2016, de
à inobservância de disposições regulamentares para o veículo de

24/08/16, quanto
transporte escolar.

Análise da equipe:
O inciso III do art. 14 da Resolução/CD/FNDE Nº 5, de 28/05/2015, permite o
pagamento de serviços contratados junto a terceiros, obedecidas, por parte do prestador de
seiviço, as exigências previstas no artigo 136 da Lei nº 9.503, de 1997 (Código de Trânsito
Brasileiro), desde que utilizados para cobrir despesas realizadas na contratação de veículos
adequados para o transporte de escolares, que estejam em conformidade com as
determinações da Lei mencionada, sobretudo quanto ao dispositivo destacado e transcrito a
seguir, assim como às eventuais legislações complementares no âmbito estadual, distrital e
municipal.

Art. 136.

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

I

—

II

registro como veículo de passageiros;
—

inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios

e

de

segurança;

III -

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

IV - equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade
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V - lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte
superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da
parte traseira;

VI cintos de segurança em número igual a lotação;
—

VII - outros requisitos

e

equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN.

Dessa forma, permanece a constatação.

4. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA
exercício 2014

-

TRANSFERENCIA DIRETA

—

Objeto do Programa: Apoio financeiro para infraestrutura escolar na
subação MOBILIÁRIO, conforme Termo de Compromisso no Plano de Ações Articulada PAR
nº 04026/2014.
Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 89.105,73
Extensão dos exames:

Analisada a importância de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais),
correspondente ao total dos pagamentos realizados coin recursos da conta específica do
Programa, no exercício de 2015, referente ao Termo de Compromisso PAR Nº 04626/2014 subação mobiliário.
Constatações:
4.1 Deficiência na guarda e conservação dos equipamentos adquiridos
com recursos do Programa.

Fato:
A Entidade não está guardando adequadamente os bens adquiridos que ainda
não foram distribuídos às Unidades Escolares, uma vez que estão vulneráveis a subtração e
deterioração, contrariando o inciso III do art. 6º da Resolução/CD/FNDE nº 14, de 08/06/12.

Evidências:
Nota Fiscal nº 7.290, de 17/12/14, do fornecedor de CNPJ: 02.464.845/0001—
63, e manifestação do gestor apresentada por meio do Ofício Nº 026/2016, e inspeção in
loco na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de Coivaras/PI, localizada na
Avenida Raimundo Martins ao lado da SEMEC, conforme registro fotográfico:

%

R.A. Nº 27/2016 / PREF MUN DE COIVARAS

25 de

36"

Q

Prédio sem muro de proteção e depósito sem paredes de isolamento.

Mobiliário desembalado e tampos de mesa em contato com o Chão.

Cadeiras desembaladas e espalhadas em área sem proteção.

Depósito sem paredes de proteção e mobiliário desemhalado.

~

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 041—001/2016, de 23/08/16, a
Secretaria Municipal de Educação de Coivaras PI enviou o Ofício nº 026/2016 que foi
recebido nesta Autarquia, em 26/09/16, contendo a seguinte justificativa:
—

Como foi constatado na inspeção in loco pelos auditores os mobiliários estão
armazenados em um local com cobertura, porém sem paredes laterais, como nós não
dispomos de um local fechado para guarda dos bens, estamos nos comprometendo a
adquirir lonas para cobrirmos todo o material, além de sacos plásticos para ensacar
os que estão desembalados, após realização desta ação enviaremos para esta
autarquia fatos e documentação pertinente.

Análise da equipe:
A manifestação da Prefeitura corrrobora & constatação e indica a disposição
do gestor em adotar providências com o intuito de proteger os mobiliários.
Ao não guardar e conservar adequadamente os mobiliários adquiridos com os
a Entidade está descumprido & cláusula XI do Termo de
Compromisso PAR nº 04026/2014, & qual estabelece para o Município de Coivaras/PI o
compromisso de "Lançar em patrimônio, vistoriar, garantir a guarda e conservar os
materiais e bens permanentes, discriminados no Plano de Ações Articuladas e adquiridos

recursos do Programa,.
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com recursos federais, sob pena de, não o fazendo, arcar com a restituição financeira do
motante correspondente, inclusive pela instauração de Tomada de Constas Especial (TCE)
caso necessário", consequentemente, contrariando o inciso III do art. 6º da
Resolução/CD/FNDE nº 14, de 08/06/12, que exige do Município o cumprimento daquele
Termo.

Ademais, os bens podem se degradar e, por consequência, ficarem
O uso no objeto do programa, o que implica em potencial prejuízo à ação

inadequados para
e/ou ao erário.

Dessa forma, permanece a constatação.

4.2 Ausência de distribuição dos bens adquiridos às Unidades de
Ensino.
Fato:
Parte ,do mobiliário adquirido no âmbito do Termo de Compromisso PAR nº
04626/2014 não foi distribuído às escolas e permanecem estocados, contrariando o inciso IH
do art. 6º da Resolução/CD/FNDE nº 14, de 08/06/12.

Evidências:
Nota Fiscal nº 7.290, de 17/12/14, do fornecedor de CNPJ: 02.464.845/000163, inspeção in loco em instalações da Entidade e manifestação do gestor apresentada por
meio do Ofício Nº 026/2016.

Especificação dos Bens

Quantidãâgâgglííúda NF:

CONJUNTO ALUNO / CJA-OB

20

ÉSIZÉÉZÉZ
Verificada em Estoque

'
~

[

||

CONJUNTO ALUNO / CJA-O4

110

CONJUNTO ALUNO / CIA—06

80

ICONJUNTO PROFESSOR / GJP-01

17

|

MESA DO CADEIRANTE

MA—Ol

||

~

||

|L
(L
|

5

|

50

]

42

200
10

|

3

[

~

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 041-001/2016, de 23/08/16, a
Secretaria Municipal de Educação de Coivaras - PI enviou 0 Ofício nº 026/2016 que foi
recebido nesta Autarquia, em 26/09/16, contendo a seguinte justificativa:

Comojá foi citado acima e também constatado na inspeção in loco pelos auditores
85% dos mobiliários adquiridos através do Termo de Compromisso nº 04026/2014,
estão estocados na Secretaria de Educação pelos fatos expostos a seguir:

à
/

(.
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1 - no ﬁnal de 2014 recebemos uma grande quantidade do conjunto aluno CjA—Oô via
Governo do Estado e realizamos a distribuição às Unidades de Ensino, também no
final de 2014 recebemos da Empresa Móveis ]B Indústria e Comércio LTDA, os bens
conforme explicito na NF nº 7.067 9 Termo de Compromisso nº 02658/2013 e,
realizamos a distribuição no inicio de 2015.

2 - No dia 23 dejulho de 2015 recebemos da Empresa MóveisjB Indústria e Comércio
LTDA, os bens conforme explicito na NF nº 7.290 e Termo de Compromisso nº
04026/2014, porém como as escolas ja' estavam atendidas pelas duas distribuições»
supracitadas, optamos por estocar os bens na sede da secretaria para servir como
reserva técnica, no intuito de suprirmos os bens que forem se deteriorando e se
decompondo pela ação do tempo e uso contínuo pelos alunos.

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação. N0 entanto, não foi
possível quantificar a exata quantidade de bens não distribuídos no âmbito do Termo de
Compromisso fiscalizado, uma vez que em menos de 1 (um) ano da aquisição realizada por
meio desse Termo foram adquiridos por meio do Termo de Compromisso nº 02658/2013
outros bens com as mesmas especificações e, também, foi informado o recebimento de uma
grande quantidade de conjuntos aluno CJA-OG proveniente do Governo do Estado do Piauí,
os quais se misturaram na distribuição e estoque, e, ainda, deve-se considerar a dificuldade
imposta pela ausência de número de registro patrimonial nesses bens.
A ausência de distribuição dos bens adquiridos às Unidades de Ensino vai de
encontro a cláusula XXII do Termo de Compromisso PAR nº 0402 6/2014, a qual estabelece o
compromisso para o Município de Coivaras/PI de zelar pelo regular uso dos mobiliários no
objetivo proposto. Ademais, o inciso III do art. 69 da Resolução/CD/FNDE nº 14, de
08/06/12, exige do Município o cumprimento do Termo de Compromisso pactuado.
Dessa forma, permanece a constatação.

4.3 Ausência de tombamento
adquiridos/produzidos.

e

incorporação dos bens

Fato:
Os bens permanentes adquiridos com os recursos do Programa não foram
tombados e incorporados ao patrimônio da entidade, contrariando o inciso III do art. 69 da
Resolução/CD/FNDE nº 14, de 08/06/12.

Evidências:
Nota Fiscal nº 7.290, de 17/12/14, do fornecedor de CNPJ: 02.464.845/000163 e inspeção in loco dos mobiliários.
]

Especificação dos Bens

l

CONJUNTO ALUNO / CIA-03

l

CONJUNTO ALUNO / CJA-04
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Especificação dos Bens

“

Quantidade

[

CONJUNTO ALUNO / CIA—06

ll

80

]

CONJUNTO PROFESSOR! GJP-01

ll

17

MESA DO CADEIRANTE

]

MA—01

ll

I

5
[

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 041—001/2016, de 23/08/16, a
Secretaria Municipal de Educação de Coivaras - PI enviou O Ofício nº 026/2016 que foi
recebido nesta Autarquia, em 26/09/16, contendo a seguinte justificativa:
No dia 23 de julho de 2015 recebemos da Empresa Móveis ]B Indústria e Comércio
LTDA, os bens conforme explicito na NP nº 7.290, realmente ainda não realizamos o
tombamento destes móveis, mas como 85% deles encontram-se ainda no depósito
desta secretaria, sendo que o restante foram distribuídos para as escolas, nos
comprorneteznos a realizar no mais breve espaço de tempo possível o tombamento,
bem como a incorporação dos bens adquiridos a esta municipalidade e, logo que
realizarmos esta ação enviaremos cópias e (sic) esta autarquia.

Análise da equipe:
Na manifestação foi confirmado a ocorrência da impropriedade e assumido o
compromisso de realizar 0 tombamento e incorporação dos mobiliários ao patrimônio do
Municipio de Coivaras/Pl.

'

A ausência de tombamento e incorporação dos mobiliários ao patrimônio
daquele Município contraria a cláusula XI do Termo de Compromisso PAR nº 04026/2014, a
qual estabelece o compromisso de "Lançar em patrimônio, (...) os materiais e bens
permanentes, discriminados no Plano de Ações Articuladas e adquiridos com recursos
federais, sob pena de, não o fazendo, arcar com a restituição financeira do motante
correspondente, inclusive pela instauração de Tomada de Constas Especial (TCE) caso
necessário", consequentemente, contrariando o inciso III do art. 6º da Resolução/CD/FNDE
nº 14, de 08/06/12, que exige do Município o cumprimento daquele Termo.

Portanto, permanece a constatação, observando que a ausência dos números
de tombamento dos bens permanentes dificulta a vinculação dos itens localizados com as
despesas realizadas tendo em Vista que houve aquisição de itens idênticos por meio de outro
termo de compromisso que não foi objeto deste trabalho de inspeção.

4.4 Atuação deficiente do Conselho de Controle Social.
Fato:
O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (CACS—
FUNDEB) não exerceu suas atribuições na sua integralidade, pois não comprovou a sua

&

.
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atuação no controle social e fiscalização da execução do Plano de Ações Articulada (PAR),
conforme determina o art. 24 da Resolução/CD/FNDE nº 14, de 08/06/12.

Evidências:
Atas registradas entres as folhas 19 a 34 do Livro de Registro de Atas que não
demonstram reuniões para tratar assuntos sobre o PAR

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 041-002/2016, de 23/08/16, na
qual foi solicitada justificativa quanto a constatação de atuação deficiente do Conselho de
Controle Social no âmbito do PAR, 06 (seis) membros do CAOS/FUNDEB reuniram-se, em
24/08/2016, e assinaram uma Ata contendo a seguinte justificativa:
...o Conselho nunca havia se manifestado sobre o PAR, porque só agora no PAR atual,
que está sendo elaborado, ficou claro que é da competência do CACS/FUNDEB o
acompanhamento desse Programa e que antes seria obrigação do comitê gestorlocal.

Análise da equipe:
A justificativa apresentada não elide & constatação, pois tanto o art. 24 da
Resolução/CD/FNDE nº 14, de 08/06/12, quanto o art. 10 da Lei nº 12.695, de 25/07/12,
normativos em vigor quando da pactuação do Termo em análise, determinavam que o
acompanhamento e o controle social da transferência e da aplicação dos recursos
repassados para a execução das ações do PAR, seriam exercidos em âmbito municipal pelo
CACS/FUNDEB, conforme Termo de Compromisso pactuado.
Dessa forma, permanece a constatação.

5. Conclusão:
5.1. 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;

5.2. Nas constatações referentes aos subitens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7,
1.8, 1.9, 2.1, 3.1, 3.2, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 foram verificadas impropriedades na
operacionalização do Programa, que merecem atuação da Diretoria técnica desta autarquia,
responsável pelo programa;
5.3. ldentíficou-se prejuízo ao erário, conforme consignado nos subitens 2.2,
3.3 e 3.4 devendo o responsável ser diligenciado a regularizar a situação;
5.4. Ademais, devem as diretorias considerar as questões apontadas neste

relatório na análise técnica da prestação de contas que lhe(s) compete(m), sobre
cumprimento do objeto dos programas

e

o

transferências fiscalizadas;

5 5. Deve, ainda, a Diretoria Técnica desta autarquia considerar as questões
apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de
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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; e
5.6. Relevante mencionar que a observância das conclusões e o atendimento
tempestivo às recomendações desta Auditoria Interna, dirigidas aos dirigentes desta
Autarquia e consignadas no presente Relatório, são de caráter preventivo e/ou corretivo e
tem por objetivo aprimorar os processos administrativos e/ou evitar a continuidade de
eventuais falhas que podem comprometer o resultado da gestão dos administradores,
relativamente aos Programas financiados com recursos transferidos pela Autarquia.

6. Recomendações:
6.1. ÁDIATA

,

6.1.1. Dilígencíar

&

Srª,

CPF:

-.800333-I, Prefeita Municipal de Coivaras/PI, & restituir o valor original impugnado de
R$ 26.028,80 (Vinte e seis mil, Vinte e oito reais e oitenta centavos) no prazo de 30 (trinta)
dias aos cofres do FNDE, & título de ausência de notas fiscais originais comprobatórias de
despesas, acrescidos de juros e correção monetária aplicados a partir das datas dos
pagamentos constantes do campo evidências no subitem 3.3 deste Relatório. Para o cálculo
do montante a ser recolhido deverá ser utilizado o Sistema Débito do Tribunal de Contas da

—TCU,
acessando em seu sítio virtual pela página
"http:/Icontas.tcu.gov.br/debito/Web/Debíto/CalculoDeDebíto.faces", lançando o débito no
grupo "Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua ocorrência. No grupo
"Informações do' débito" deverá ser ativada & opção "Aplicar juros" e lançada no campo
"Data atualização“ a data em que o recolhimento estará sendo efetuado. O recolhimento
deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento da União - GRU, preenchido no sítio
virtual do Tesouro Nacional (https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br gru/gru_símples.asp)
com os seguintes dados: UG/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 18888-3,
Número de Referência 2121980-10. Caso não haja o atendimento ao item anterior, enviar
comunicação à Diretoria Financeira DIFIN para adotar as providências pertinentes quanto
ao ressarcimento ao erário e para que essa Diretoria informe 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) 3.3.

União

—

6.1.2. Diligenciar

a

Srª,

CPF:

..800333-I, Prefeita Municipal de Coivaras/PI, & restituir o valor original impugnado de
mil e quinhentos reais) no prazo de 30 (trinta) dias aos cofres do FNDE, &
título de ausência de documentação comprobatória de despesa, acrescidos de juros e
correção monetária aplicados a partir da data do débito constante do campo evidências no
subitem 3.4 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 "httpzl/contas.tcu.gov.br/debíto/Web/Debito/CalculoDeDebíto.faces", lançando 0
R$ 3.500,00 (três
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débito no grupo "Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua ocorrência. No
grupo “Informações do débito" deverá ser ativada a opção "Aplicar juros" e lançada no
campo "Data atualização" a data em que o recolhimento estará sendo efetuado. O
recolhimento deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento da União - GRU,
preenchido no sítio virtual do Tesouro Nacional (https://C0nsu1ta.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—10. Caso não haja o atendimento ao
item anterior, enviar comunicação à Diretoria Financeira - DIFIN para adotar as
providéncias pertinentes quanto ao ressarcimento ao erário e para que essa Diretoria
informe a 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) 3.4.

Srª,

6.1.3. Diligenciar a
CPF:-800.333Prefeita Municipal de Coivaras/PI, a restituir o valor original impugnado de R$ 2300,00
(dois mil e trezentos reais) no prazo de 30 (trinta) dias aos cofres do FNDE, a título de
transferência de recursos da conta especificado programa para a conta da Prefeitura de
coivaras - PI, acrescidos de juros e correção monetária aplicados a partir da data da
transferência constantes do campo evidências no subitem 2.2 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/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces", lançando o débito no
grupo "Inclusão manual de parcelas“, na respectiva data de sua ocorrência. No grupo
"Informações do débito“ deverá ser ativada & opção "Aplicar juros" e lançada no campo
"Data atualização“ a data em que o recolhimento estará sendo efetuado. O recolhimento
deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento da União - GRU, preenchido no sítio
Virtual do Tesouro Nacional (https:l/consulta.tesour0.fazenda.gov.br gru/gru_simples.asp)
com os seguintes dados: UG/Gestão 1’53173/15253, Código de Recolhimento 18888-3,
Número de Referência 2121980-02. Caso não haja o atendimento ao item anterior, enviar
comunicação à Diretoria Financeira - DIFIN para adotar as providências pertinentes quanto
ao ressarcimento ao erário e para que essa Diretoria informe a 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) 2 .2.
6.2. A DIRAE

6.2.1. Orientar a Prefeitura Municipal de Coivaras PI para que adote
medidas concretas visando assegurar o cumprimento do limite mínimo de 30% dos recursos
financeiros na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar,
conforme subitem(ns) 1 1.
—

.

6.2.2. Orientar a Prefeitura Municipal de Coivaras - PI a adotar rotinas
com Vistas a assegurar que a documentação comprobatória das despesas seja devidamente
identificada com o nome do PNAE e do FNDE, conforme subitem(ns) 1.2.
6.2.3. Notificar & Prefeitura para que, em prazo certo, comprove perante
ao FNDE/DIRAE que adotou medidas concretas visando à adequação do número de
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nutricionistas ao exigido nas normas do FNDE

6.2.4. Orientar

e

do CFN," conforme subitem(ns) 1.3.

Prefeitura de Coivaras

PI para que realize
frequentemente o teste de aceitabilidade do cardápio praticado, para avaliar a sua aceitação
pelos alunos, conforme subitem(ns) 1.4.
6.2.5. Notificar

&

—

Prefeitura para que, em prazo certo, comprove perante
FNDE/DIRAE & regularização do fato, mediante a apresentação do Termo de Compromisso
referente à inspeção sanitária dos gêneros alimentícios destinados à alimentação escolar,
conforme subitem(ns) 1.5.
&

o

6.2.6. Notificar & Prefeitura Municipal de Coivaras PI para que, em
prazo certo, adote medidas concretas Visando assegurar ao Conselho de Alimentação
Escolar CAE infraestrutura de forma efetiva, com a finalidade de proporcionar 0
desenvolvimento de suas atribuições como órgão de controle social, devendo ainda & DIRAE
confirmar junto àquele Conselho se as medidas necessárias foram tomadas pela Prefeitura,
conforme subitemms) 1.6,
—

—

6.2.7. Notificar & Prefeitura Municipal de Coivaras - PI para que
apresente à DIRAE/FNDE, em prazo certo, relatório fotográfico demonstrando a
regularização da situação encontrada nas condições de estocagem, preparo e
armazenamento de gêneros alimentícios das escolas visitadas e citadas no campo evidências
do item correspondente do relatório, conforme subitem(ns) 1.7.
6.2.8. Notificar & Prefeitura Municipal de Coivaras - PI para que
providencie indumentária adequada aos manipuladores de alimentos Visando à proteção dos
alimentos contra possíveis contaminações, conforme subitem(ns) 1.8.
6.2.9. Notificar o Conselho de Alimentação Escolar (CAE) para que
Prefeitura Municipal solicitação para a adequação de sua estrutura,
conforme apontado no item 1.6, para que viabilize o exercício de suas atribuições enquanto

formalíze junto

à

órgão de fiscalização e controle social de maneira mais eficiente
35 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013,"

62.10. Orientar

e

eficaz, nos termos do art.

Prefeitura Municipal de Coivaras PI & adotar rotinas
com Vistas a assegurar que a documentação comprobatória das despesas seja devidamente
identificada com o nome do Programa "PDDE" e do FNDE, conforme subitem(ns) 2.1.
&

—

6211. Notificar & Prefeitura Municipal de Coivaras - PI & adotar rotinas
com vistas a assegurar que & dobumentação comprobatória das despesas sejam
devidamente identificadas com o nome do Programa "PNATE" e do FNDE, conforme
subitem(ns) 3.1
.

6.2.12. Orientar & Prefeitura Municipal a observar o que determina a Lei
nº 4320/1964, quanto à necessidade da regular liquidação das despesas com a identificação
e assinatura do servidor que recebeu as mercadorias e/ou serviços a serem pagos, conforme
subitem(ns) 3.2.
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6.2.13. Notificar a Prefeitura para que regularize de imediato a situação
evidenciada pela equipe de fiscalização, garantindo a devida adequação e segurança no
transporte dos estudantes, em cumprimento dos normativos do Programa e do Código de
Trânsito Brasileiro, avaliando a necessidade de incluir em seu plano de monitoramento
ações visando o acompanhamento das providências adotadas pela gestão municipal,
conforme subitem(ns) 3.5.

6.2.14. Encaminhar ao Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em
razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 1 - Programa Nacional de Alimentação Escolar— PNAE.
6.2.15. Encaminhar ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social
CAOS-FUNDEB em razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato
deste Relatório de Auditoria para conhecimento do contido no item 3 - Programa Nacional
de Apoio ao Transporte do Escolar.
do Fundeb

—

6.3. A DIGAP

6.3.1. Avaliar imediatamente a situação encontrada pela fiscalização
desta autarquia, notificando a prefeitura para que, em prazo certo, comprove perante o
FNDE/DIGAP que distribuiu todos os bens objeto do Termo de Compromisso PAR nº
04026/2014, na forma pactuada com o FNDE, adotando, enquanto não for possível fazer a
referida distribuição, providências com vistas a proteger adequadamente os bens, sem
prejuízo de se fazer, também imediatamente, a incorporação dos bens ao patrimônio
municipal. Recomenda-se, ainda, à DIRAE que caso evidenciado algum dano ao erário ou ao
programa, que adote iniciativas com vistas a reparar os cofres da autarquia, conforme
subitem(ns) 4.1, 4.2, 4.3.
6.3.2. Notificar o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do
FUNDEB (CACS/FUNDEB) para que passe atuar no controle social e fiscalização da
execução do Plano de Ações Articulada (PAR), conforme determina o art. 24 da
Resolução/CD/FNDE nº 14, de 08/06/12., conforme subitem(ns) 4.4.
6.3.3. Encaminhar ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social
CACS-FUNDEB em razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato
deste Relatório de Auditoria para conhecimento do contido no item 4 - Plano de Ação
Articulada PAR Termo de Compromisso nº 04026/2014.
do Fundeb

—

—

—

7. Encaminhamento:

7.1. à Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações de
Controle (COPAC), por intermédio da Divisão de Apoio Técnico—Administrativo DIATA,
para: 1) adotar providência quanto as recomendações contidas no subitem 6.1, e caso não
haja resposta, encaminhar a diligência à Diretoria Financeira - DIFlN, para conhecimento e
providências pertinentes; e 2) informar à CGU sobre a conclusão desta fiscalização, no
prazo de até 30 dias da emissão do presente relatório, nos termos do art. 12 da IN CGU nº
24, de 17/11/2015;
—
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7.2. 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 na pagina 05 referente ao PNLD e no subitem 6.2; b) para
considerar as questões apontadas neste relatório na análise técnica da prestação de contas
que lhe compete, sobre o cumprimento do objeto dos programas e transferências
fiscalizados; e c) para considerar as questões apontadas neste relatório nos critérios de
riscos adotados na definição dos parâmetros de monitoramento dos respectivos programas,
em conjunto as demais determinações e recomendações do TCU e das recomendações da
CGU e dos relatórios da Auditoria Interna, bem como demandas outras e denúncias
recebidas dos Ministérios Públicas, Tribunais de Contas Estaduais e Municipal e da
Ouvidoria do FNDE;
7.3. a Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP: a)
para conhecimento e comunicação a COAUD, no prazo máximo de 30 dias, das providências
adotadas em relação às recomendações contidas no subitem 6.3; b) para considerar as
questões apontadas neste relatório na análise técnica da prestação de contas que lhe
compete, sobre o cumprimento do objeto dos programas e transferências fiscalizados; e c)
para considerar as questões apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na
definição dos parâmetros de monitoramento dos respectivos programas, em conjunto as
demais determinações e recomendações do TCU e das recomendações da CGU e dos
relatórios da Auditoria Interna, bem como demandas outras e denúncias recebidas dos
Ministérios Públicas, Tribunais de Contas Estaduais e Municipal e da Ouvidoria do FNDE;
—

7.4. à Coordenação de Auditoria - COAUD, para acompanhar as
recomendações à DIATA, contidas no subitem 6.1, a DIRAE, contidas no subitem 6.2, e à
DIGAP, contidas no subitem 6.3;

7.5. à Diretoria Financeira - DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de
contas dos Programas: PNAE/2015, PDDE/2014, PNATE/2015, PAR - Termo de

Compromisso nº 04026/2014;

e

7.6. à Prefeitura Municipal de Coivaras/PI, para conhecimento.

Em 01/11/2016

~~

DIFIP/COFIC/AUDIT

DIFIP/ OFI /A
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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 27/2016
DESPACHO

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

Em

Lil/Ll “allá
Chefe da DIFIP

De acordo.
A apreciação do Senhor Auditor-Chefe.

Coordenadora da COFIC

De acordo.
Encaminhe—se ao Senhor Presidente do FNDE, conforme Despacho (SEI 0212279).
'

Emª/14] QM
Auditor-Chefe
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