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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Auditoria Interna

«

)

Coordenação de Acompanhamento e Orientação
DiVisao de Audltoria de Programas

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº. 36/2016

SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA/PB

Auditoria realizada no período de 21 de novembro a 2 de dezembro de 2016,
objetivando verificar a adequação e a conformidade à legislação, quanto às ações e
procedimentos adotados pela entidade na execução dos programas educacionais financiados
com recursos descentralizados pela Autarquia previstos, mediante alteração do Pla-no Anual
de Atividade de Auditoria Interna - PAINT/2016.
A fiscalização verificou a aplicação dos recursos repassados, no montante de R$
42.218.012,47 (Quarenta e dois milhões, duzentos e dezoito mil, doze centavos e quarenta e
sete centavos), distribuídos entre as seguintes ações:
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Valor R$1.729.910,40.
Analisados por:
e

-

—

'

-

exercício de 2016

-

0.8. nº 134/2016,

Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE/2014 exercício de 2014 - O.S. nº 135/2016,
Valor R$566.110,7O (quinhentos e sessenta e seis mil, centos e dez reais e setenta
centavos).
Anahsados por:
e
—

—

- Plano de Ações Articuladas - Transferência Direta, PAR/T D - Termo de Compromisso nº
4276 (EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO), e Termo de Compromisso nº 6140 (CAMINHO DA
ESCOLA), ambos do exercício de 2012 - O.S. nº 136/2016, Valor R$39.921.991,37 (trinta e
nove milhões, novecentos e vinte e um mil, novecentos e noventa e um reais e trinta e sete
centavos).
Anausados

per:e

1. PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - exercício 2016

Objeto do Programa: Transferência de recursos federais para Estados,
Municípios e 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
alimentares.

>
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5.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroscR$ 19.990.663,20
Extensão dos exames:
Analisado, por amostragem, O valor de R1.729.910,40 que corresponde a 9%
dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, no período de janeiro & junho/2016.

Informação:
A Secretaria de Educação do Estado do Paraíba SEED/PB executa a gestão
de forma descentralizada, sendo as UEX responsáveis pelo 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 a
verificação da documentação referentes aos repasses efetUados pela SEED-PB (lº
semestre/2016) e os pagamentos realizados com recursos do Programa por 81 Unidades
Executoras.
—

IOrdIIgédigo

IIESCOLAS ESTADUAIS

I1

II25094114IIALICE CARNEIRO

I2

II25094076IIMATHEUS AUGUSTO DE OLIVEIRA

I
I

I

WBSOQBBBSIIE E E F M COMPOSITOR LUIS RAMALHO
I

I4

II251145EIHOSE APTISTA DE MELO

I5

II25092898IIEEEFM DE EJA PROF GERALDO LAFAYETTE BEZERRA

I6

IB5093843IIEEEFM CON FRANCISCO GOMES DE LIMA

I7

II25094135IIEEEFM ESCRITOR HORACIO DE ALMEIDA

I8

IQ5094440IIEEEE DR JOAO NAVARRO FILHO

I

I
I

I

l

I§_II25093959IIEEEEM PROF OLIVINA OLIVIA CARNEIRO DA CUNHA
I10 II25092839IICENTRO EST EXP DE ENS A SESOUICENTENARIO
11

I

T

LUIZ GONZAGA DE ALBUQUERQUE
25094050 EEERIIJTtROF

W 25092871IICENTRO PROFIS DEP ANTONIO CABRAL

I

I13 I2509249§IICEJA PROF ANTONIO SEVERINO DE SOUSA
I

wl25094181HEEEFM PAPA PAULO VI
I

I15 IE5097725IIINSTITUTO DE EDUCACAO DA PARAIBA

Í

l

.I25098357IILYCEU PARAIBANO
I17 II25094629IIEEEF PROFª MARIA GENY DE SOUSA TIMOTEO

I

I18 II2i095056IIEEEFM PREF OSWALDO PESSOA
I

MIZSIIIIASAIÉEEFM JOAO

ROBERTO BORGES DE SOUZA
I

I20 II25094203IIEEEFM DOM JOSE MARIA PIRES
I

IZI—II25094718IEEEF PROF ADELIA DE FRANÇA
I
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|25094157NEEEFM ESCRITOR JOSE LINS DO REGO

[22

[2509393ÃIEEEFM DAURA SANTIAGO RANGEL

|23

E
~

|25

25094653||EEEFM PROF ORLANDO CAVALCANTI GOMES

[25094742IIEEEFM PROFESSORA MARIA ]ACY COSTA

|

25124277||EEEFM SEVERINO DIAS DE OLIVEIRA MESTRE SIVUCA

[26

25094122' EEEFM FERNANDO MOURA CUNHA LIMA

[27

~

~

gg [25094025LEEEFM TENENTE LUCENA
~

29| [25094041IIEEEF PROFA ARGENTINA PEREIRA GOMES
30] [25091620]|EEEFM ABREU E LIMA
~

|31
|?»2

l33
134
135

[25091565HEEEF AUGUSTO SEVERO

|

|25091638HEEEFM IMACULADA CONCEICAO

|

__—__4_.__________J—__.__.____

XXIII
[ |Z5091573||EEEF10A0
|25091603||EEEFM PEDRO AMERICO

1

|25091654||EEEF SAO JUDAS TADEU

I

l36 |25091611IIEEEFM PROFESSOR PEDRO ANIBAL MOURA
|

137

[|25092111IIEEEFM PROF JOAO DA CUNHA ibanoVINAGRE

[38 "25115618IIEEEF PROFª ILZA DE ALMEIDA RIBEIRO

&] 25091913||EEEF GOV PEDRO GONDIM
ESC EST DE ENS FUND E MEDIO MONSENHOR
EMILIANO CRISTO

25068628

40

~

~~

~

“MIZSOGBGBGHEEEFM PROF JOSE SOARES DE CARVALHO
42 "25068709llEEEF JOHN KENNEDY

[ª

25068644||E E E F ANTENOR NAVARRO

44

25068695
~

ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUND DES PEDRO
BANDEIRA
~

~
~

|45 “25068652llE E E F PROFESSOR ANTONIO BENVINDO

là, 125090879||EEEFM ENG JOSE DAVILA LINS
[25090984HEEEFM jOAO CAETANO

|47
~

[48 “25090992"EEEF SENADOR TEOTONIO VILELA

~

]49 1|25090933HE_EEF ALVARO DE CARVALHO

|50 "25091000 EEEF TANCREDO NEVES
[51 “25090941 EEEF ANITA GARIBALDI

___—___..__J,___._,___.._|.___

52 “25090976 EEEF GETULIO VARGAS

53 ”25091018 EEEF VERALDO LEITE

~

|25090909"EEEFM IRINEU PINTO

55

L25101072HEEEFM DR ]OAO GONCALVES

54

~

156

~

~

~

“25101099ILEEEFM DURVAL GUEDES

]57 "25089293“EEEF DR JOSE MARIA
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É8_|]25089250||EEEFM JOSE LINS DO REGO
|59 ||25098632||EEEFM IZAURA FALCAO DE CARVALHO

|60 “25086928"EEEF PROFESSOR LUIZ APRIGIO
|61 ||25087657HEEEF ANTONIO PINTO BARBALHO

|62 ||25086936||EEEFM UMBELINA GARCEZ
[63 |[2508691OIIEEEF PROF ANTONIO GARCEZ

Ml25087665

|E E E F DR JOSE AUGUSTO TRINDADE

[65 "25087860 [EEEFM PROF LUIZ GONZAGA BURITY

~

|6_6_J[ê087908 .EEEF FREDERICO LUNDGREN

]

l67 “25087878 EEIEFM GUILHERME DA SILVEIRA
~

|

~

[68 “25087894“EEIEFM DRº JOSE LOPES RIBEIRO

MlzsosszzollEEIEFM CACIQUE DOMINGOS BARBOSA DOS

SANTOS
~

L70

“25101978"EEIEFM AKAJUTIBIRO

~
In
In

|

"25120778“EEIEFM PEDRO POTI

|

|[25080881ILEEEF PROFESSOR RANGEL

|

[73 ]|25080849|]EEEFM LUIS GONZAGA BURITY

VHL

"ENE CASSIANO RIBEIRO COUTINHO

[55—ll-

”EEEE CAMPO SEMENTES E MUDAS

|76 |L;

[ÉEEFM GENTIL LINS

ÍICONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOSE L RIBEIRO

[77 |][78 ||-

"CONSELHO ESC EEPG DR GUILHERME SILVEIRA

[79

“ESC INDIGENA EF CACIQUE DOMINGO

H—

L8_0_]|-

"CONS ESC DA EEEFM PEDRO POTI

]81 IL

IICONS ESC EE INDIGENA EPM AKAJUTIBIRO

|

|

|

|

|

~

Verificou-se também: atuações do Conselho de Alimentação Escolar e do
profissional de nutrição no processo de aquisição dos gêneros alimentícios e na composição
dos cardápios, controle de recebimento e distribuição dos gêneros alimentícios adquiridos,
inspeção in 1000 das cozinhas, depósitos de alimentos das escolas e depósito central.
Constatações:
1.1 Transferências de recursos fora do prazo estabelecido pelo

Programa.
Fato:
A Entidade realizou a transferência de recursos do programa às escolas
conveniadas em períodos que variavam entre 08 e 12 dias, portanto, fora do prazo máximo
de 5 (cinco) dias úteis, a contar da efetivação do crédito realizado pelo FNDE, em desacordo
com o art. 7º da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013.
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Evidências:
Extratos bancários da conta específica do Programa, Banco do Brasil, Agência
1618-7, Conta 10.980-0, Relatório de Repasses creditados pelo PNAE/FNDE/2016. Extratos
bancários da conta específica das escolas:
Cod.
Item INEP

ESCOLA ESTADUAL

[1

[[25094114[[ALICE CARNEIRO

[2

[[25094076[[MATHEUS AUGUSTO DE OLIVEIRA

[3

[[25093835[[E E E F M COMPOSITOR LUIS RAMALHO

[4

[[25114506[[]OSE APTISTA DE MELO

[5

[[25093959[[EEEFM PROF OLIVINA OLIVIA CARNEIRO DA CUNHA

[6

[[25094181[[EEEEM PAPA PAULO VI

[7

[[25098357[[LYCEU PARAIBANO

[e

[[25094041[[EEEE PROEA ARGENTINA PEREIRA GOMES

~

[

[

[

[

[

[

[

[

ESC EST DE ENS FUND E MEDIO MONSENHOR
25068628
EMILIANO CRISTO

9

[10

[[25068636[[EEEFM PROP JOSE SOARES DE CARVALHO

[11

[[25068709[[EEEF JOHN KENNEDY

[

[12

[[25068644[[E E E P ANTENOR NAVARRO

[

[

ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUND DES PEDRO
25068695
BANDEIRA

13

[14

[[25068652[[E E E E PROFESSOR ANTONIO BENVINDO

[

[15

[[25090992[[EEEF SENADOR TEOTONIO VILELA

[

[16

[[25090933[[EEEF ALVARO DE CARVALHO

[

[17
[18
[19
[20
[21

[22

-

[[ENE CASSIANO RIBEIRO COUTINHO

-

[[EEEE CAMPO SEMENTES E MUDAS

-

[FEEEE DE

[[
[[

[[
—

[[

HEEEFM GENTIL LINS

[

[

[

-

[[COLEGIO DA P M EST REBECA C ALVES SIMOES

[

-

[[EEIEF ANTONIO SINÉSIO DA SILVA

[

[[
[[

SANTANA

[

Manifestação da entidade:
Até o fechamento deste relatório não houve manifestação por parte da
Secretaria de Educação do Estado da Paraíba a Solicitação de Auditoria nº 049— 001/2016 de
01/12/2016.

Análise da equipe:

SX
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Importante salientar que no Relatório Programa de Desembolso PNAE 2016,
apresentado pela SEED/PB, verificou-se que do total de dez parcelas previstas para repasse
as escolas, até a data desta fiscalização (out/2016) foram realizados sete repasses às
escolas, reforçando dessa forma os atrasos nos repasses, haja visto a proximidade do
término do calendário escolar. Conforme disposto no Art. 8º da Resolução CD/FNDE/nº
26/2013, a transferência de recursos deve ser realizada em até dez parcelas por ano, no
prazo máximo de até cinco dias úteis, a contar da efetivação do crédito realizado pelo
FNDE.
Dessa forma, mantém-se a constatação ressaltando—se que & SEDUC/PB
deverá envidar esforços para agilizar o processo de transferência dos recursos às escolas,
no prazo estabelecido pela norma do Programa.

1.2 Ausência de documentação comprobatória das despesas da
execução do programa/convênio.

Fato:
A documentação relativa a execução dos recursos financeiros transferidos à
conta do Programa não foi apresentada pelas Unidades Escolares executores, nem constam
registradas no SIGPC contas On line, em desacordo com os §§ 12 e 13, Art. 44 da Resolução
CD/FNDE/Nº 26, de 17 de junho de 2013.

Evidências:
Ausência de documentação comprobatória de despesas referente os recursos
recebidos de Janeiro ajunho/2016, das seguintes escolas:

@rdIIMunicipio

IINome da Escola
I

I1

“joão Pessoa

I2

[Mão Pessoa

[EEEFM Conego Francisco G. Lima
I

TIOEHEEA. Sesquicentenario
I

3

joão Pessoa

[IT—”Josie Pessoa
I5

“João Pessoa

EEEFM Prof. Luiz Gonzaga de Albuquerque

Burity
TICEJA-PROF Antonio Severino de Sousa
IIEEEFM Professor Oswaldo Pessoa

I

I

Mljoão Pessoa

IIEEEFM Dom jose Maria Pires
I

I7

“joão Pessoa

IIEEEIEF Orlando Cavalcante Gomes
I

I§

—II]0ENIO

Pessoa

IIEEEFM Compositor Luis Ramalho

ﬁICahedelo

IIEEEF Abreu e Lima

WICabedelo

IIEEEF Imaculada Conceiçao

—I
I

[11

IICabedelo

[TZ—“Cabedelo

ÍÉEEF João XXIII

I
I

IIEEEF Pedro Americo
I

I13

Hªbedelo

lBEEEF Sao judas Tadeu

L14

IICabedelo

IIEEEFM Professor Anibal Moura

ºf

I

[

WIConde

IIEEEF Joao da Cunha Vinagre
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(IJ

“EEEF Professora Ilza De Almeida Ribeiro

I16

"Conde

I17

"Guarabira

[is

“Bayeux

IIEEEF Antenor Navarro - CEPS
IIEEEFM Eng. Jose D‘avila Lins

I19

"Bayeux

IIEEEF Joao Caetano

I20

“Bayeux

IIEEEF Getulio Vargas

I21

"Bayeux

IIEEEFM Irineu Pinto

I22

“Pitimbu

IIEEEFM DR Joao Goncalves

I23

IIPitimbu

IIEEEFM Durval Guedes

I24

IILucena

IIEEEFM Izaura F. de Carvalho

I26

IIMamanguape

IIEEEF Dr. Jose Augusto Trindade

[27

"Rio Tinto

"EEEFM Dr Guilherme Da Silveira

I28

“Rio Tinto

IIEEEFM Dr Jose Lopes Ribeiro

29

Rio Tinto

,

I

I

I

I

I

I

l

I

I

I

I

I

EEEFM Cacique Domingos Barbosa dos
Santos

I30

"Baía da Traição IIEEEFM Akajutibiro

I

I31

"Baía da Traição IIEEFM Indigena Pedro Poty

I

Manifestação da entidade:
Até o fechamento deste relatório não houve manifestação por parte da
Secretaria de Educação do Estado da Paraiba à Solicitação de Auditoria nº 049— 001/2016 de
01/12/2016.

Análise da equipe:
Os documentos comprobatórios das despesas atinentes ao PNAE, como os
relativos às licitações para aquisição dos gêneros alimentícios, os
administrativos
processos
extratos bancários da conta corrente específica e da aplicação financeira, os processos de
pagamentos e as guias de controle de gêneros, relativa à execução dos recursos financeiros
transferidos à conta do Programa, ainda que solicitada em 14/11/2016 pela SA Inicial nº
049—000/2016, não foi apresentada à equipe de fiscalização, nem constam registradas no
SIGPC contas On line, em desacordo com os §§ 12 e 13 e 14 do Art. 44 da Resolução
CD/FNDE/Nº 26, de 17 de junho de 2013.

§12 Os documentos de que tratam os incisos I a III do parágrafo anterior
deverão ser disponibilizados, sempre que solicitado, ao TCU, ao FNDE, ao
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e ao CAE.
§13 Os dados relativos às notas fiscais de aquisição de gêneros alimentícios
deverão ser registrados no SiGPC Contas Online durante o mesmo exercício
da execução dos recursos pela EEX. para acompanhamento do FNDE e do
CAE.
.
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514 Os registros mencionados no parágrafo anterior sobre a execução parcial
do Programa devem ser lançados no SiGPC Contas Online pelo menos uma
vez, até 31 de agosto do mesmo exercício, relativos ao primeiro semestre, e a
qualquer tempo, durante os meses seguintes, referentes ao segundo semestre.
Dessa forma, mantém-se a constatação.

Não foi garantido aos alunos beneficiados pelo Programa Mais
Educação o mínimo de três refeições.
41.3

Fato:
A Entidade não garantiu aos alunos beneficiados pelo Programa Mais
Educação, no mínimo, três refeições, em desacordo com o Inciso II, art. 55, da Resolução
(ID/FNDE nº 26/2013.

Evidências:
Escolas Visitadas:

COD

ESCOLA ESTADUAL

INEP
~ ~

~

~

1250944401|EEEF DR jOAO NAVARRO FILHO
|

|2309471ã|EEEF PROF ADELIA DE FRANÇA
|25098357ÍÉYCEU PARAIBANO

]

]

EEEFM PROF OLIVINA OLIVIA CARNEIRO
25093959
DA CUNHA
[25094130HEEEFM ESCRITOR HORACIO DE ALMEIDA—|

25092871

CENTRO PROFIS DEP ANTONIO CABRAL

Manifestação da entidade:
Até o fechamento deste relatório não houve manifestação por parte da
Secretaria de Educação do Estado da Paraiba à Solicitação de Auditoria nº 049- 001/2016 de
01/12/2016.

Análise da equipe:
As normas que regem o programa, 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
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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.

Importante ressaltar que, mais seis escolas visitadas pela equipe de
fiscalização, observou—se o mesmo fato, devendo portanto as demais escolas da rede
estadual serem objeto de diligência pela Unidade Técnica do Programa.
Portanto, mantém—se a constatação, devendo
ao

&

DIRAE avaliar o ressarcimento

erário federal dos recursos que não foram aplicados no fornecimento da terceira

refeição.

1.4 Recursos não movimentados por meio eletrônico.
F ato:

recursos da conta corrente específica não foram movimentados
exclusivamente por meio eletrônico e não identificaram os credora beneficiados das
transferências, em desacordo com disposto no & lº do art. 29 do Decreto nº 7507/2011 e
Os

inciso XVII do art. 38 da Resolução CD/FNDE/nº 26/2013.

Evidências:
Extratos bancários da conta específica do Programa, Banco do Brasil, Agência
1618-7, Conta 10.980-0:
TABELA

1

—

Repasses SEED—PB às Unidades E

Data
Mommento

09/11/2016
10/11/2016

11/11/2016
14/11/2016
11/02/2016

12/02/2016
15/02/2016
16/02/2016

Histórío
132

missªº. ºrdem
Banana

132 Emíssíªªº.

ºrdem

Banana
132 Emissãº.

ºrdem

Banana
132 Emissão Ordem

Banária
132 Emissão Ordem

Banáría
132 Emissão Ordem

Banáría
132 Emissão Ordem

Banária
132 Emissão Ordem

Banária

Doumento

Valor R$

3236

232.193,60

3237

411.490,40

3239

360.442,00

3240

137.430,00

3022

206.628,00

3024

134.580,00

3025

202.862,00

3027

741.378,00
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17/02/2016
08/03/2016
09/03/2016
10/03/2016
11/04/2016

132 Emissão Ordem

3028

1.039.683,20

3043

334.236,00

3046

1.285.160,20

3047

605.410,80

3069

3.600,00

3072

412.638,00

3073

1.362.041,40

3074

3081

~

3082

12.572,00

.

3087

218.484,00

Emissão Ordem
Banária

3089

261.375,20

3090

833.587,20

Banéria
132 Emissão Ordem
Banáma
132 Emissão Ordem

Banéria
132 Emissão Ordem

Banária
132 Emissãº.

14/04/2016

132 Emiss§9

15/04/2016

132 Emissãº.

18/04/2016

20/04/2016
25/04/2016

29/04/2016
02/05/2016
12/05/2016
1 3/05/2016

16/05/2016
17/05/2016

30/05/2016
09/06/2016
13/06/2016
13/06/2016
14/06/2016

20/07/2016

ºrdem

Banana

ºrdem

Banana

ºrdem

Banana
132 Emissãº.

ºrdem

Banana
132 3313529

ºrdem

anana
132

Bºnsªi“! ºrdem
Banana

132 Emíssíªº.

ºrdem

Banana
132 Emissªº

ºrdem

Banana
132 Ennssao Ordem
,

Banana
1 32

132 Emissao Ordem
,

-

Banana
132 Emissao Ordem
,

.

Banana
132 Emíssao Ordem

Banária
132 Emissao Ordem
,

.

Banana
132 Emissao Ordem

Banáría
132 Emíssªº

ºrdem

Banária

'

3077
3079

503.318,00
3.000,00
801

26.494,00

'

3092

990.126,80

3104

1.890,00

3120

458.701,60

3121

426.746,80

3122

781.507,60

132

Eªgãlfggfrdºm

3123

316.331,20

132

Emmi”. ºrdem

3153

244.019,60

Banana
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21/07/2016
22/07/201 6

25/07/2016
26/07/2016
28/07/2016
08/08/2016
15/08/2016
16/08/2016
17/08/2016

132 Emissão Ordem.

Banária
132 Emissao Ordem

Banáría
132 Emissao Ordem

Banária
132 Emissão Ordem

Baném
132 Emissãº.

ºrdem

Banana
132

313135510.

ºrdem

anaria
132 Emissªº

ºrdem

Banária
132 Emissao Ordem
,

.

B anima

132 Emissão Ordem

Banária

18/08/2016

132 E1§155§190rdem

19/08/2016

132 Emisªªº.

22/08/2016
24/08/2016
02/09/2016
16/09/2016
19/09/2016

20/09/2016
21/09/2016
27/09/2016
,

29/09/2016
17/10/2016
17/10/2016

&narlª

ºrdem

Banana
132

1363115579

ºrdem

anarla
132 Eâlssªº.

ºrdem

anarla
132 Emissªº.

ºrdem

Banana
132 Emissão Ordem

Banám
132 Emissão Ordem

Banáría
132 Emissão Ordem

Banaria
132 Emissãº.

ºrdem

Banana
132 Emissão Ordem

Banária
132 Emissão Ordem

Banaria
132 Emissão Ordem

Banáría
132 Emissão Ordem

Banéﬁa

~~

3154

646.666,00

3155

458.468,00

3156

538.41 1,60

3158

41.492,00

3161

801

3166

10.116,00

3174

223.875,60

3175

267.549,20

3176

577.522,00

3178

67031960

3180

100.770,00

3182

36.541,20

3184

4.824,00

3190

108.184,00

3197

537.178,80

3198

734.774,00

3199

678.853,60

3201

109.358,00

3202

10.172,00

3206

5.232,00

3215

143.896,40

3216

351.662,40
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17/10/2016
18/10/2016
19/10/2016

132 Emissão Ordem

Banéria
132 Emissão Ordem

Banéria
132 Emissão Ordem

Banária

20/10/2016

132 Emissãº.

21/10/2016

132 Emissãº.

132 Emissfªº.

25/10/2016

132 Emissªº

ºrdem

Banana

ºrdem

Banana
132

01/11/2016

ºrdem

Banana

24/10/2016

'

ºrdem

Banana

Emªs,“. ºrdem
Banana

132 EªBªssíªº. Ordem

07/11/2016

anarla
132 Emissªº

08/11/2016

ºrdem

Banáría
132 Emíssao Ordem

09/11/2016

,

.

Banana
132 Emlssao Ordem

10/11/2016

,

.

Banana

~
3217

144.491,20

3219

381.122,80

3220

336.650,80

3221

165.162,80

3223

382.589,60

3224

53.000,00

3225

35.201,20

3228

10.056,00

3233

1.392,00

3234

14.820,00

3236

232.193,60

3237

411.490,40

TOTAL

1

11

2097356640

Tabela 2 Repasse SEED-PB às unidades Executoras.
—

Data
Movimento

Hístório

Doumento

Valor R$
I

1

10/11/20161g10 Dep heque BB Liquidado 112176100170012411 7.380,00
1

122/02/201611910 Dep heque BB Liquidamp176100170025811

6.331,30

102/03/201611910 Dep heque BB Liquidado IL991621900248

3.275,20
1

I

1

102/03/201611910 Dep heque BB Liquidado 11§4713861004291L 1.800,00
04/03/2016 11910 Dep heque BB Liquidado 11391530300118 1U.521,75

1

1

11/03/2016
1

1

910 Dep heque BB Liquidado—“25471140800171“

9.000,00

910 Dep heque BB Liquidado“

8.424,00

1

1

01/04/2016
1

1

1191730355
11

1

20/05/201611910 Dep heque BB Liquidado“24411285500144” 6.300,00
123/05/20m1910 Dep heque BB Liquidado 111449119830010311 13.205,19

ºf

1

1

1

1

31/05/20161L910 Dep heque BB Liquidado “_991621900327

11

103/06/201611910 Dep heque BB LiquidacB112644185550010111

9481,20
1

6.557,09
1
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Iªm/2016
|

]

||910 Dep heque BB Liquidado |[1_1491449600174Í]|
47,00
25/07/2016 |L910 Dep heque BB Liquida<í||2176100170004íl| 18.000,00—I
27/07/2016 ][910 Dep heque BB Liquidad<1|24601652800149] 16,02

7
]

L29/07/20161É10 Dep heque BB Liquidado“21761145400258H 10.042,21
04/08/2016 “910 Dep heque BB Liquidado[E032113940004QÍL 9.000,00
15/08/2016 "910 Dep heque BB Liquidado |2176100170036ã| 5.400,00?
|

|

|

|

16/08/2016 “910 Dep heque BB Liquidado [21761002600051

,

7.623,12

~

01/09/2016

~

~

910 Dep heque BB Liquidado É1761001700090

5.400,00

~

~

[

19/10/20?" 910

Dep heque BB

~

Liquidadª 9131863600069] 7.200,00
~

21/10/2016

910 Dep heque BB Liquidada?1791355600005” 11.400,00]
[|
L21/10/2016 Eno Dep heque BB Liquidado|É1791355600010H 14.700,00
|

]

L21/10/2016 |910 Dep heque BB Liquidadalª7913556000ml 5.700,00
21/10/2016
Dep heque BB Liquidado] 21791355600012“ 9.000,00
03/11/2016 [[910 Dep heque BB Liquidado] 83471098800558” 21.146,67
~

|W

|

1

|

~

1

[É:/110016 "910 Dep heque BB Liquidado “83471995900015|L5.760,00
|

|

04/11/2016

||

910 Dep heque BB LiquidadoH83471524200076“

597,86

l

]

|

10/11/20161Q10 Dep heque BB Liquidado“21761001700124” 7.380,00
TOTAL
|] 211.688,61]

|

L

Extratos bancários da conta específica do PNAE, do período de fevereiro
junho/2016, das seguintes escolas:
[25093959uEEEFM PROF OLIVINA OLIVIA CARNEIRO DA CUNHA

&

|

|2509418HIEEEFM PAPA PAULO VI
|

125098357HLYCEU PARAIBANO
|

|25094041HEEEF PROFA ARGENTINA PEREIRA GOMES
!

~

ESC EST DE ENS FUND E MEDIO MONSENHOR EMILIANO
25068628
CRISTO

~

~

~

~

|25068636HEEEFM PROF JOSE SOARES DE CARVALHO
]

1250687oglEEEF jOHN KENNEDY
|25068644HE E E F ANTENOR NAVARRO

|

|

|25068695HESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUND DES PEDRO BANDEIRA—|

|25068652||E E E F PROFESSOR ANTONIO BENVINDO
|25090992||EEEF SENADOR TEOTONIO VILELA

|25090933l|EEEF ALVARO DE CARVALHO
í

-

—_

|

[

)

CASSIANO RIBEIRO COUTINHO

"EEEE CAMPO SEMENTES E MUDAS

|

!

ÍIENE

[

"EEEF DE SANTANA

“EEEFM GENTIL LINS
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~
%

-

"COLEGIO DA P M EST REBECA c ALVES SIMOES

-

“EEIEF ANTONIO SINÉSIO DA SILVA

~

|

|
~

~

Manifestação da entidade:
Até o fechamento deste relatório não houve manifestação por parte da
Secretaria de Educação do Estado da Paraiba à Solicitação de Auditoria nº 049- 001/2016 de
01/12/2016.

Análise da equipe:
Importante frisar os marcos regulatórios estabelecidos nos art.(s) 4ª e 5º da
Resolução/CD/FNDE Nº 44 de 25 de agosto de 2011, que estabelecem os critérios, prazos e
procedimentos para atender às disposições do Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011:

Art.

movimentação das contas correntes recebedoras dos recursos
transferidos pelo FNDE, nos termos desta Resolução, ocorrerá exclusivamente
por meio eletrônico, no qual seja devidamente identificada a titularidade das
contas correntes de fornecedores ou prestadores de serviços, beneficiários
dos pagamentos realizados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.
49 A

Art. 59 Fica proibido, a partir do dia 27 de agosto de 2011, o fornecimento de
talão de cheques ou de cheques avulsos pelas instituições financeiras
mencionadas no artigo 39, bem como a emissão de cheques pelos Estados,
Distrito Federal e Municípios para pagamento de despesas realizadas à custa
dos programas e ações abrangidos por esta Resolução.
Assim, deve & SEED/PB adotar as medidas para
Programa. Portanto, permanece a constatação.

o

cumprimento das normas do

1.5 Desconformidade na execução do Programa.

Fato:
Conselho de Alimentação Escolar - CAE exercendo suas atribuições
verificou várias írregularídadtes/impropriedades que foram encaminhadas para a Secretaria
de Educação para conhecimento e providências, porém sem manifestação da SEED/PB, em
desacordo com o inciso I, art. 3?) da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.
O

>,—

Evidências:
Relatórios do CAE. Ofícios nºs 019/16-CEAE, de 22/06/2016 e Ofícios nºs
031/16-CEAE, de 21/09/2016.

Manifestação da entidade:
Até

o

ºf

fechamento deste relatório não houve manifestação por parte da
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Secretaria de Educação do Estado da Paraíba a Solicitação de Auditoria nº
01/12/2016.

049—

001/2016 de

Análise da equipe:
Até

o

término desta fiscalização,

os

apontamentos do

CAE não

foram esclarecidos ao Conselho, instância fiscalizadora do PNAE.
A SEED/PB deverá fornecer ao CAE, sempre que solicitado, todos os
documentos e informações referentes à execução do PNAE em todas as etapas da
execução do Programa, conforme item ll, do art. 36 da Resolução CD/FNDE, nº 26, de

17/06/2013.
As irregularidades descritas nos Relatórios de Fiscalização emitidos pelo
CAE/PB afrontam as normas do programa e os objetivos propostos pelo PNAE. Dentre as
diversas irregularidades apontadas no referido relatório do CAE, destacamos:

falta de alimentação escolar, não observância do cardápio (alimentos
insuficientes), falta de gás para o preparo da alimentação escolar, deposito com prateleiras
enferrujadas, (EEM Prof. Luiz Gonzaga de Albuquerque Burity),
—

'- falta

de alimentação escolar, não observância do cardápio (alimentos
insuficientes), falta presença de ratos e baratas, comércio de salgados, refrigerantes e doces
dentro da escola, EEM Profª Ursula Lianza,

ausência do cardápio, depósito pequeno e inadequado para a guarda dos
alimentos, merendeiras sem as indumentárias, o mais Educação não funciona (logo não
oferece as três refeições previstas), presença de sujidades oriundas de pardais, baratas e
—

morcegos (EEEF Pedro Targino),
-

auséncia do cardápio, freezer quebrado, baixa aceitação da alimentação
(mugunzá e frutas) EEM Tercílio Teixeira da Cruz,
-

alimentação à base de papa cremogema, cuscuz com mortadela sem suco,
não oferece frutas, a escola não tem cardápio, documentação de despesa não apresentada,
merendeiras se muniformes, o mais Educação não funciona (logo não oferece as três
refeições previstas), EEEM Profª Isaura Falcão de Carvalho.
Dessa forma, permanece a constatação. Devendo & DIRAE acompanhar as
providências adotadas pela SEED/PB com relação ao apontamento do CAE.

1.6 Ausência da realização dos testes de aceitabilidade do cardápio.

Fato:
A SEED/PB, assim como as escolas visitadas, não comprovaram a realização
dos testes de aceitabilidade do cardápio da alimentação escolar oferecidos aos alunos da
rede estadual de ensino, em desacordo com o art. 17 da Resolução CD/FNDE/nº 26/2013.
'

Evidências:
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[Ord[[ Código

ESCOLAS VISITADAS SEED/PE

[[

[1

[[25094114[[ALICE CARNEIRO

[2

[[25094076 MATHEUS AUGUSTO DE OLIVEIRA

[3

[[25093835 E

E E F

[

[

[

M COMPOSITOR LUIS RAMALHO

[

[4__[[25114506[UOSÉ APTISTA DE MELO

~
5

[

EEEFM DE EJA PROF GERALDO LAFAYETTE
25092898
BEZERRA

[6

[[25093843[[EEEFM CON FRANCISCO GOMES DE LIMA

[7

[[25094130[[EEEFM ESCRITOR HORACIO DE ALMEIDA

[8

[[25094440[[EEEF DR JOAO NAVARRO FILHO

9

25093959

EEEFM PROF OLIVINA OLIVIA CARNEIRO DA
CUNHA

10

25092839

CENTRO EST EXP DE ENS A
SESOUICENTENARIO

11

25094050

EEEFM PROF LUIZ GONZAGA DE
ALBUQUERQUE BURITY

~

[T_[[25092871[[CENTRO PROFIS DEP ANTONIO CABRAL
[1___[[25092499[[CEJA PROF ANTONIO SEVERINO DE SOUSA

Lj[250941—[[_EEFM

[

[

[

PAPA PAULO VI
[

[15 [[25097725[[INSTITUTO DE EDUCACAO DA PARAIBA

[

[16 [[25098357[[LYCEU PARAIBANO
[

[17 ”25094629 EEEF PROF-* MARIA GENY DE SOUSA TIMOTEO

WQ5095056 EEEFM PREF OSWALDO PESSOA
.[25114484HEEEFM ]OAO ROBERTO BORGES DE

SOUZA

[

[20 [[25094203[hEEEFM DOM JOSE MARIA PIRES
[

Manifestação da entidade:
Até O fechamento deste relatório não houve manifestação por parte da
Secretaria de Educação do Estado da Paraiba à Solicitação de Auditoria nº 049- 001/2016 de
01/12/2016.

Análise da equipe:
Importante ressaltar que a Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, que no
a Entidade Executora aplique o teste de aceitabilidade
nas seguintes situações: sempre que ocorrer alteração, 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.

artigo 17, estabelece que
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Nesse contexto, a SEED/PB deve tomar medidas cabíveis para que esse teste
seja realizado com a supervisão de profissional de nutrição habilitado.

Dessa forma, permanece a constatação. Devendo a DIRAE acompanhar as
providências adotadas pela SEED/PB com relação aos referidos testes.

1.7 Falta de indumentária adequada aos manipuladores de alimentos.

Fato:
Nas escolas municipais inspecionadas constatou-se que os manipuladores de

alimentos não estavam devidamente paramentados quanto ao uso de acessórios de
proteção, em desacordo com

o

ãllº, art. 33, da Resolução CD/FNDE/Nº 33/2013.

Evidências:
Relatório fotográfico, visitas às escolas
28/11 a01/12/2016:

a

seguir relacionadas, no período de

[25094440HEEEF DR JOAO NAVARRO FILHO
]

[25094718UEEEF PROF ADELIA DE FRANÇA
[25098357HLYGEU PARAIBANO

l

.

]

25093959

EEEFM PROF OLIVINA OLIVIA CARNEIRO
DA CUNHA

l25094130HEEEFM ESCRITOR HORACIO DE ALMEIDA
]

[25092871HGENTRO PROFIS DEP ANTONIO CABRAL

]

[IEE INDÍGENA JOSÉ FERREIRA PADILHA

7

lF

“EE INDÍGENA CACIQUE INGUAÇU
EE DE

]

lº E 29 GRAU PROF LUIZ GONZAGA

BURITI
l-

“EE INDÍGENA LOPES RIBEIRO
IEE

]

INIDIGENA GUILHERME DA SILVEIRA

EEEM Liceu Paraibano - Merendeiras sem uniformes

j

EEEM Frederico Lundgren Merendeira sem unifonne
—
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Manifestação da entidade:
Até O fechamento deste relatório não houve manifestação por parte da
Secretaria de Educação do Estado da Paraiba à Solicitação de Auditoria nº 049- 001/2016 de
01/12/2016.

Análise da equipe:
Conforme previsto no 549, art. 33, da Resolução CD/FNDE/Nº 33/2013, as
EEx. ou às UEX. Devem adotar medidas que garantam a aquisição, o transporte, &
estocagem e o preparo/manuseio de alimentos com adequadas condições higiênicosanítárias até o seu consumo pelos alunos atendidos pelo Programa. Dessa feita, cabe à
Prefeitura prover os recursos/capacitação para os manipuladores de alimentos de forma que
se cumpra as condições higiênico-sanitárias previstas na resolução do Programa.
Dessa forma, mantem—se

&

constatação.

1.8 Falhas no controle dos gêneros alimentícios.

Fato:
Conforme demonstrado no quadro “escolas visitadas“, verificou-se ausência de
fichas de controle de estoque nas prateleiras contendo informações sobre as quantidades e
respectivas datas de entrada e saída dos produtos, em desacordo com o inciso III do é lª do
art. 8 da Resolução CD/FNDE/nºZõ/ZOIB.

Evidências:
Escolas Visitadas no período de 22/11/2016 01/12/2016, entre as quais
citamos:
[3309444OJE3EEF DR jOAO NAVARRO FILHO

[3509471âlEEEF PROF ADELIA DE FRANÇA

Í
!

[25098357HLYCEU PARAIBANO
[

EEEFM PROF OLIVINA OLIVIA CARNEIRO
25093959
DA CUNHA
~

~

~
~

|25094130|1EEEFM ESCRITOR HORACIO DE ALMEIDA

|25092871||CENTR0 PROFIS DEP ANTONIO CABRAL
|—

|-

"EE INDÍGENA JOSÉ FERREIRA PADILHA
|

EE INDÍGENA CACIQUE INGUAÇU

EE DE

!

]

|

~

lº E 29 GRAU PROF LUIZ GONZAGA

BURITI
~

~ ~

k

||E_E

|-

||EE INIDIGENA GUILHERME DA SILVEIRA

~

INDÍGENA LOPES RIBEIRO

'
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~

EEEF Man‘a Geny 3. Timóteo - Falta de controle

~

EEEM Campo Sementes e Mudas - falta de controle

Manifestação da entidade:
Até o fechamento deste relatório não houve manifestação por parte da
Secretaria de Educação do Estado da Paraíba a Solicitação de Auditoria nº 049- 001/2016 de
01/12/2016.

Análise da equipe:
A Entidade não apresentou as razões das falhas no controle de estoque
qualidade dos gêneros alimentícios.

e

A ausência de controle de estoque e da qualidade dos alimentos contribuem
para a ocorrência das falhas apontadas, entre outras, falta de produtos para o cumprimento
do cardápio da alimentação escolar, alunos sem alimentação escolar, falta de planejamento
parafuturas aquisições de alimento escolar, estando em desacordo com o art. 8, íncisso III e
art. 33, § lº da Resolução CD/FNDE nº 26/2013:
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.
—

—
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ser previamente
submetidos ao controle de qualidade, na forma do Termo de Compromisso (Anexo V),
observando-se a legislação pertinente.
§19 Os produtos adquiridos para o alunado do PNAE deverão

Portanto, mantém-Se

a

constatação.

1.9 Descumprimento das diretrizes do programa quanto à

agricultura

familiar._
Fato:
A gestão da execução do PNAE na rede estadual de ensino da Paraíba
funciona de forma descentralizada, no montante executado pelas escolas, verificou-se por
meio da análise documental que não foi cumprido O mínimo de 30% para a aquisição de
gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e dO Empreendedor Familiar,
contrariando o disposto no art. 24 da Resolução CD/FNDE/nº 26/2013.

Evidências:

~

Documentação comprobatória de despesas, periodo fevereiro a junho/2016:
REPASSE R$ 2016 (*)

~
~
Ord

Códi g o

25068628

2

13

5

-

1

E;

1

EEEF E MEDIO MONSENHOR EMILLANO
CRISTO

EEIEF ANTONIO SINÉSIO DA SILVA
E

FANTENOR NAVARRO (1) (R$10.788,00)11

~

71

11

FFFF‘M PROF OLIVINA OLIVIA CARNEIRO DA
CUNHA

-

[EEEE CAMPO SEMENTES E MUDAS

-

“EEEF DE SANTANA

1

Aplicado Agri
Fam R$

% (B) em
relação a

(A)

7.470,00[

0,21

19.712,00

4.264,60

0,22

15.554,00"

3920,0011

0,25

2988,00

650,39

5.684,00

1.208,80

1

~
0,22

1

1250909921 EEEP SENADOR TEOTONIO VILELA

25093959

1

(B) Valor

36.180,00“

1

[25068644 E E

6
17

1%)C fâãurãª
O

25090702 [É:—1a do Carmo de Miranda

1

14

ESCOLAS SEED / PB

1

45.240,00

1
1

0,21

3.170,00

7022,0011

842,001

1272,0011

0,0011

0,07
0,12

1

0,00
1

* Recurso recebido no período de Janeiro

a junho/2016.

Manifestação da entidade:
Até

o fechamento deste relatório não houve manifestação por parte da
Secretaria de Educação do Estado da Paraíba a Solicitação de Auditoria nº 049— 001/2016 de
01/12/2016.

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

quilombolas.

Ainda conforme Acórdão 925/2011

—

Plenário/TCU:

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 Secretaria de Estado da
Educação da Paraíba-PB, continuar a empreender esforços visando assegurar o
cumprimento do limite mínimo de 30% para aquisiçãdde gêneros alimentícios diretamente
da agricultura familiar, conforme preceitua o artigo 14, da Lei nº 11.947/2009.

1.10 Fornecimento irregular da alimentação escolar.

Fato:
A Entidade não forneceu & alimentação escolar diariamente de modo a suprir
nutricionais dos alunos durante sua permanência em sala de aula, o que
causou prejuízos ao atendimento dos objetivos do Programa.
as necessidades

Evidências:
Relatório Supervisão CAE/PB, datado de 25/05/2015, visitas às escolas por
equipe técnica da Auditoria:
IEEE DEPUTADO FERNANDO MILANEZ
[EEE PROF ORLANDO CAVALCANTI GOMES

EEE GENTIL LINS
[EEE LAFAYETE BEZERRA
IEE INDÍGENA JOSÉ FERREIRA PADILHA
[EE INDÍGENA CACIQUE INGUAÇU
IEE DE 1º E zº GRAU PROF LUIZ GONZAGA BURITI

IEE INDÍGENA LOPES RIBEIRO
[EE INIDIGENA GUILHERME DA SILVEIRA

]

[

[

]
]
|

1

I

!

»?â
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EIEFM Drjosé Lopes Ri eiro
escolar

-

omemmento irregular

a

imen

o

~

EIEFMjosé Ferreira Padiliha - Fornecimento irregular alimentaPPo

~

escolar

EEEM josé Lins Rego - fornecimento irregular alimenta'PPo escolar

Manifestação da entidade:
Até 0 fechamento deste relatório não houve manifestação por parte da
Secretaria de Educação do Estado da Paraiba à Solicitação de Auditoria nº 049- 001/2016 de
01/12/2016.

Análise da equipe:
Nas escolas visitadas, verificou—se mediante entrevista com alunos e
responsáveis pelo preparo da alimentação escolar a falta de alimentação escolar aos alunos,
uma das justificativas dadas nas escolas é que em dia de prova, não é ofertada a
alimentação escolar.

Apesar do atraso pela SEED/PB no repasse, mencionado no item 1.3 deste
relatório, todas as escolas Visitadas receberam os repasses dos recursos para aquisição da
alimentação escolar. A falta de alimentação escolar contraria o objetivo principal do
Programa suprir parcialmente as necessidades nutricionais dos alunos beneficiários,
através da oferta de no mínimo uma refeição diária, Visando atender os requisitos
nutricionais referentes ao período em que este se encontra na escola.
—

Of
1,4
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Dessa forma, mantém-se a constatação.

1.11 Ausência de apoio logístico ao Conselho de Alimentação Escolar.

Fato:
A entidade não ofereceu ao (CAE) a estrutura e as condições necessárias para
efetivo desempenho de suas atribuições e competências em desacordo com os incisos I e II
do artigo 36, da Resolução CD/FNDE nº 26 de 17/06/2013.
o

Evidências:
Reunião com os Conselheiros do CAE. Oficios expedidos pelo CAE à SEED/PB.
Ata da 119ª reunião, datada de 13/09/2016; Ofícios nº 031/16—CEAE, de 21/09/2016 e 045—
CEAE, de 28/11/2016.

Manifestação da entidade:
Até o fechamento deste relatório não houve manifestação por parte da
Secretaria de Educação do Estado da Paraiba ã Solicitação de Auditoria nº 049— 001/2016 de
01/12/2016.

Análise da equipe:
Conforme disposto nos incisos I e II do artigo 36, da Resolução CD/FNDE nº
26 de 17/06/2013, e posteriores alterações o Ente executor deve:

garantir

-

ao CAE, como órgão deliberativo, de fiscalização e de
assessoramento, a infraestrutura necessária à plena execução das atividades de sua
competência, tais como:

I

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

b) disponibilidade de equipamento de informática;
o) transporte para deslocamento dos membros aos locais relativos ao exercício
de sua competência, inclusive para as reuniões ordinárias e extraordinárias do CAE,— e

d) disponibilidade de recursos humanos e financeiros, previstos no Plano de
Ação do CAE, necessários às atividades inerentes as suas competências e atribuições, a fim
de desenvolver as atividades de forma efetiva.

II

fornecer ao CAE, sempre que solicitado, todos os documentos e
informações referentes à execução do PNAE em todas as etapas, tais como: editais de
licitação e/ou chamada pública, extratos bancários, cardápios, notas fiscais de compras e
—

demais documentos necessários ao desempenho das atividades de sua competência,-

III realizar,

em parceria com o FNDE, a formação dos conselheiros sobre a
execução do PNAE e temas que possuam interfaces com este Programa; e
—
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IV divulgar as atívídadés do CAE por meio de comunicação oficial da EEX.
—

Dentre os tópicos destacados na reunião realizada com

o

Conselho,

ressaltamos:
1)

dificuldade de transporte para as atividades de fiscalização;

2) falta de capacitação para atuar no acompanhamento do Programa;
3) linha telefônica;

4) falta de participação nas decisões afetas à execução do Frograma; e
5) falta de apoio/diária para as Visitas em escolas do
quatro a cinco dias;

interior que duram

de

Dessa forma, permanece a constatação.
1.12.

Débito indevido de despesas bancárias.

Fato:
A Unidade Executora realizou pagamentos indevidos & título de tarifas
bancárias (tarifas bancárias, taxas, juros, multa e correção monetária) em desacordo com o
0 art. 5º, 2º da Lei 11.947/2009.
%

Evidências:
Extratos bancários da conta específica do programa das escolas:
REPASSE R$ 2016

axas

ESCOLAS SEED/PB

.

Mov1mento
R$

EST DE ENS FUND E MEDIO MONSENHOR
O CRISTO
PROF JOSE SOARES DE CARVALHO

]OHN KENNEDY

0687

LA ESTADUAL DE ENSINO FUND DES PEDRO

2

E E F PROFESSOR ANTONIO BENVINDO

LEGIO DA P M EST REBECA C ALVES SIMOES
PROF OLIVINA OLIVIA CARNEIRO DA CUNHA

3

186-0

0200-3

13—000001—4

ajunho/lõ

18,30

ajunho/lõ

40

a junho/16

19-7

3

,

3

.

234-3

-

271,18

&

agosto/16

a
6

eiro

&

agosto/16

1636-5

Manifestação da entidade:
Até

o

fechamento deste relatório não houve manifestação por parte
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Secretaria de Educação do Estado da Paraiba ã Solicitação de Auditoria nº 049- 001/2016 de
01/12/2016.

Análise da equipe:

contraria

o

A realização de pagamentos em finalidade diversa a do objeto do Programa
que dispõe o inciso XVI, do art. 38 da Resolução CD/FNDE n.º 26, de

17/06/2013, que estabelece:
movimentação de recursos da conta específica do Programa somente será
permitida para a compra aquisição de gêneros alimentícios ou para a
realização de aplicações financeiras e das transferências previstas no art. 79,
8º e 99, da referida Resolução,
a

Ainda sobre

o

caso, a Resolução do PNAE n.º 26 de 17/06/2013 dispõe no art.

18, também estabelece que:
Os recursos financeiros repassados pelo FNDE no âmbito do PNAE serão
utilizados exclusivamente na aquisição de gêneros alimentícios.

Dessa forma, permanece a constatação, ressaltando que a SEED/PB deve
orientar aos gestores das escolas citadas a evitar a realização desse tipo de despesa, assim
como realizar a restituição imediata dos recursos à conta do Programa.
A

1.13 Falhas na formalização do procedimento administrativo.
F ato:
Nos processos relativos às despesas a conta do PNAE, foram verificadas as
seguintes falhas:
&) contratações indevidas, por carta convite, de empresas cujos sócios ou responsáveis
legais são servidores do Governo do Estado da Paraíba;
b) indícios de direcionamento para o fornecimento de gêneros alimentícios às escolas
estaduais no municipio de João Pessoa/PB, pelas empresas: Fabiola Marinho Gomes de
Oliveira « EPP (Gomes da Costa) CNPJ 07.002.891/0001-64; e Adriana Silva Rodrigues - ME
(Comercial e Serviços Cristo) CNP] 14.932.843/0001—30;
c) não exigência da comprovação de regularidade fiscal das empresas fornecedoras de
alimentação escolar nas UEX: Adélia de França, Alice Carneiro, Arcy Leite, Fenelon Câmara,
José Baptista de Mello, José de Alencar, Luiz Ramalho, Lyceu Paraibano, Maria do Carmo de
Miranda, e Matheus Augusto de Oliveira, e

d) irregularidades na licitação realizada pela Escola Estadual Guilherme da Silveira.
Conforme declaração da Presidente do Conselho Escolar, toda documentação relativa ao
exercício 2016 não foi enviada à SEED/PB, por falta de recursos para xerox, contudo,
observou que a licitação Chamada Pública - Maio/2016(original) estava totalmente sem
assinatura de gestores responsáveis e ou fornecedores contratados no certame.
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Evidências:

Relatório de Fiscalização CGU 2016015595, itens 2.2.2, 2.2.4, 2.2.8,
Documentação da Chamada Pública 01/2016 - EEI GUILHERME DA SILVEIRA.
Manifestação da entidade:
fechamento deste relatório não houve manifestação por parte da
Secretaria de Educação do Estado da Paraíba, à Solicitação de Auditoria nº 049- 001/2016
Até

o

de 01/12/2016.

Análise da equipe:
Importante ressaltar que esse tipo de contratação, por meio de empresas
cujos sócios ou responsáveis legais são servidores públicos da própria entidade contratante,
está expressamente vedada no inciso III, do art. 9º da Lei nº 8.666/1993:
Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução
de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:
(...)

III

—

servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável

pela licitação.

No que concerne, ao fato apontado ressaltamos que seis sócios ou
responsáveis legais das empresas contratadas são servidores das próprias escolas
incumbidas pela realização das licitações, inclusive com o nome da razão social da empresa
idêntico ao nome do servidor, 0 que denota indícios de que houve conivência dos membros
da Comissão Permanente de Licitação, escolhidos entre os servidores da própria escola,
conforme demonstrado no Quadro & seguir:

Quadro - Relação de empresas contratadas cujos sócios são servidores da escola

Empresa contratada

de Exercício

Vaz de Lima

353544.

Ftªancisco Sá

_197_434_

Severino Felix de

.A.L.]

449.154.

jaime Meira Fontes

.B.S

568.844.

EEEFM João Rogério de

928.404.

osefa

_

Lopes da Costa

orífico São Francisco
Francivaldo Balbino da
Silva
aria da Piedade T

o

de Lourdes Lucena

.T

388.534.

.

Gomes

joaquim Banuco

Grande
de Santa

ºf
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De igual modo, não houve manifestação da SEED ao questionamento quanto
ao favorecimento de Cartas Convites para as empresas Fabíola marinho Gomes de Oliveira e
Adriana Silva Rodrigues, totalizando R$2.691.492,12, referentes aos valores contratados por
114 escolas estaduais localizadas no municipio de João Pessoa/PB, conforme demonstram
evidências relacionadas ‘as páginas 44 a 54 do Relatório de Fiscalização CGU 2016015595.

A fiscalização desta equipe de auditoria na visita à Escola Estadual Guilherme
da Silveira constatou que todo o processo licitatório Chamada Pública Maio/2016 (original)
encontrava—se em posse da Presidente do Caixa Escolar, sendo que os documentos que o
compunham (oficios, propostas, atas, mapas, contratos) todos sem assinatura de gestores
responsáveis e dos fornecedores contratados no certame, o que evidencia montagem do
processo de licitação para a compra de alimentação escolar.
—

Dessa forma, permanece a constatação.

1.14 Número de nutricionistas inferior ao mínimo estabelecido pelo
Conselho Federal de Nutricionistas.
Fato:
O atendimento de 285.806 (duzentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e seis)
alunos matriculados na educação básica é realizado por 04 (quatro) nutricionistas, o que
contraria os parâmetros numéricos mínimos de referência no âmbito do Programa,
estabelecido no art. 12, § 2º da Resolução nº 26, de 17/06/2013.

Evidências:
Consulta SIMEC em 14/11/2016, Quadro Técnico/Nutricionista.

Manifestação da entidade:
fechamento deste relatório não houve manifestação por parte da
Secretaria de Educação do Estado da Paraíba a Solicitação de Auditoria nº 049- 001/2016 de
01/12/2016.
Até

o

Análise da equipe:
Conforme a Resolução nº 26, de 17/06/2013, estabelece no seu art.12, § 2ª,
que 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:
—

Nº de alunos
lAte' 500

Em

][1

a 1.000

[1.000

a

Nº Nutricionistas

2.500

RT

”1 RT + 1QT
“1 RT + 2QT

,

Carga horária Técnica
Mínima semanal
recomendada

“30 horas

[

”30 horas

]

]]30 horas

[
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[2.501 a 5.000

”1 RT + 3QT

“30 horas

1RT+ 3QTe +
Acima 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.
Considerando os dados do censo escolar atualmente cada nutricionista atende
aproximadamente 285.806 (duzentos e oitenta-e cinco mil, oitocentos e seis alunos).
A Entidade conta atualmente com apenas quatro nutricionistas e para o
cumprimento da norma faz—se necessário o total de cento e desesseis 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
Programa, impossibilita o acompanhamento das ações de educação alimentar
implementadas pela SEED/PB, bem como o treinamento para a qualificação dos
profissionais responsáveis pela manipulação de alimentos nas escolas.

Portanto, mantém—se a constatação.

1.15 Condições inadequadas para armazenamento, guarda

e

conservação dos gêneros alimentícios.
Fato:
Durante inspeção física realizada nas instalações das escolas, em desacordo
com o inciso III do § lº do art. 8º da Resolução CD/FNDE/Nº 26/2013, verificou-se:
que as estruturas dos depósitos escolares são inadequadas para armazenagem de produtos
alimentícios, por apresentarem frestas no telhado, deficiência de espaço, pouca ventilação;
as janelas e/ou basculantes não possuem telas de proteção para evitar entrada de vetores e
pragas;
os depósitos de alimentos também são utilizados para a guarda de outros materiais alheios
& alimentação, 0 que pode acarretar & contaminação dos produtos estocados; e
- a presença de insetos
em produtos alimentícios, fezes de morcegos no local de
armazenamentos dos alimentos; e
- ovos e legumes
podres/mofados armazenados na geladeira.
—

—

—

Evidências:
Relatório fotográfico. Escolas Visitadas:
COD

INEP

ESCOLA ESTADUAL

aí

1250944EHEEEF DR JOAO NAVARRO FILHO
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2,5092171 8HEEEF PROF

ADELIA DE FRANÇA

|

25098357HLYCEU PARAIBANO
|

EEEFM PROF OLIVINA OLIVIA CARNEIRO
25093959
DA CUNHA
~

~ ~

~

|25094130|ÉEEFM ESCRITOR HORACIO DE ALMEIDA
|25092871||CENTR0 PROFIS DEP ANTONIO CABRAL

EEEFM Escritor Horácio de Almeida
armazenar

EIEFM José Ferreira Padilha - fezes de mor?ego nas prateleiras

~~
A.

(>.

—

«.

»,

Guilherme da Silveira legumes estragados

e

“

mofados no freezer

Guilherme da Silveira

—

|

]

- Condi?es

inadequadas

ovos padres no freezer

~

EEFM Liceu Paraibano - insetos » armazena irregular
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EIEFM Dr jose Lopes Ribeiro

~
EIEFM Drjosé Lopes Ribeiro - alimento estragado na geladeira - faltade higiene

Manifestação da entidade:
Até o fechamento deste relatório não houve manifestação por parte da
Secretaria de Educação do Estado da Paraíba a Solicitação de Auditoria nº 049- 001/2016 de
01/12/2016.

Análise da equipe:
Importante ressaltar a visita às escolas indígenas em 01/12/2016: José
Ferreira Padilha, Guilherme da Silveira e Prof9 Luiz Gonzaga Buriti, nas quais foram
constatados & presença de alimentos podres, de fezes de morcegos e insetos nos alimentos
estocados, em desacordo com o disposto no § 4º, do artigo 33 da Resolução FNDE/CD nº 26,
de 17/06/2013, que determina às Entidades Executoras adotar medidas que
garantam adequadas condições de estocagem higiênicas-sanitárias dos gêneros alimentícios
até o seu consumo pelos alunos atendidos pelo Programa.
Quanto aos gêneros alimentícios acondicionados em embalagem primária
(caixas de papelão), de acordo com 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 a
legislação sanitária, conforme reconhecimento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
ANVISA, os alimentos devem ser retirados das caixas de papelão e/ou madeira em que são
recebidos e substituídos por monoblocos limpos ou sacos plásticos apropriados, inclusive em
áreas de armazenamento sob ar frio.
—

—

Assim, permanece a constatação, devendo a DIRAE acompanhar
as providências a serem adotadas pela SEED/PB para melhorar as condições dos locais
de preparo e estocagem dos gêneros alimentícios nas escolas.
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
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a melhoria física e pedagógica dos estabelecimentos de ensino beneficiários.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 7.664.518,50
Extensão dos exames:

Analisada por amostragem 76 (setenta e seis) prestações de contas das
Unidades Executoras listadas & seguir, no montante de R$566.110,70, dos recursos
financeiros transferidos pelo FNDE à conta do Programa Dinheiro Direto na Escola.

ITEM

CAIXA ESCOLAR

~

~
1

FFFFM DE EJA PROF GERALDO LAFAYETTE BEZERRA

L

EEEFM CON FRANCISCO GOMES DE LIMA

3

]EEEFM ESCRITOR HORACIO DE ALMEIDA
]

5

]

6

1

]

gªgª/[Y

~
~
~
~
~
~

CENTRO PROFIS DEP ANTONIO CABRAL

9

CEJA PROF ANTONIO SEVERINO DE SOUSA

]

]

11

]INSTITUTO DE EDUCACAO DA PARAIBA

12

1LYCEU PARAIBANO

13

]EEEF PROFª MARIA GENY DE SOUSA TIMOTEO

]

]]
]

1886518000137

18.21000~

1782516000106

16.63000

1529779000108

9.170100

3079687000190

14.936,48]

1886511000115

13.100,00]

1557688000178

19.750,00]

1902586000142

11.090,00]

1302110000170

204200ﬂ

1462495000133

9.620,00

8.90000

EEEFM JOAO ROBERTO BORGES DE SOUZA

4325223000180

7.460,00

EEEFM DOM JOSE MARIA PIRES

1886512000160

6.440,00]

EEEF PROF ADELIA DE FRANCA

1886516000148

5.240,00]

EEEFM ESCRITOR JOSE LINS DO REGO

1480814000133

6.690151

18

~
~

~~
~

]

~

19

11EEEFM DAURA SANTIAGO RANGEL

20

]]EEEFM PROF ORLANDO CAVALCANTI GOMES

]

21

L22

23

]

1595311000103

10218274000105

]

5.990,00]

6.020001

1

]

11EEEFM FERNANDO MOURA CUNHA

LIMA

25

EEEF PROFA ARGENTINA PEREIRA GOMES

26

E E E F M COMPOSITOR LUIS RAMALHO

27

1EEEFM ABREU E LIMA

28

]EEEF AUGUSTO SEVERO

30

~
7.800001

1

1524296000102

EEEFM SEVERINO DIAS DE OLIVEIRA MESTRE SIVUCA

EEEFM TENENTE LUCENA

29

]]

1577872000180

EEEFM PROFESSORA MARIA JACY COSTA

24

1

1

10.130,00

]

15

1

]

10.340,00]

]

1557694000125

]

]

1585521000110

EEEFM PREF OSWALDO PESSOA

17

]

1595316000136

8.760001

14

16

]

EEEFM PAPA PAULO VI

10

]

PROF LUIZ GONZAGA DE ALBUQUERQUE

8-

]

11

~~

CENTRO EST EXP DE ENS A SESQUICENTENARIO

7

]

]

]EEEFM PROF OLIVINA OLIVIA CARNEIRO DA CUNHA
]

8.380,00]

1608088000191

EEEF DR JOAO NAVARRO FILHO

4

]

1516689000174

]

2

]

TOTAL ﬁCEBIDO

CNP]

] EEEFM IMACULADA CONCEICAO
]]EEEF JOAO XXIII

]]
]]

]

]

]

]

]]
]]

1612301000139 ]
1589682000182
1799807000107

8.740001
6.677,93]

7.26000

10.820,00

1612295000110

1

1943647000110

1

1625130000182

6.489,13]

4.179,80]
2.420001

1

1678265000106

]]

1611856000166
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EEEFM PEDRO AMERICO

31

|

L

32

~

33
34
35

36

|

37
38

39

|

1753685000100

1807623000133

[EEEFM PROF JOAO DA CUNHA VINAGRE

~

“EEEF PROFª ILZA DE ALMEIDA RIBEIRO

gãgLªlªgECªããUND
» HH—M

H «

40

|~

EEFF GOV PEDRO GONDIM
E

"

~

[

MEDIO MONSENHOR

PROF JOSE SOARES DE CARVALHO

“« ]OHN KENNEDY

E E E F ANTENOR NAVARRO

%%%ÉRÉSTADUAL

41

2.682,69]

|

1536844000114

6.110,00I

~

L

~

~

2.860,00[

[[

[_

FFFFM PROFESSOR PEDRO ANIBAL MOURA

~

~

|

~
~
~
~
~

||

EEEF SAO jUDAS TADEU

1535164000186

12.180,00

|

4604175000169

6.620,00

[|

1629697000127

4.130,00

1617977000115

4.260,00

1590291000188

15.550,00

1527600000175

2.980,90

~

1564595000170

DE ENSINO FUND DESPEDRO

~

5.650,00

.

4.180,00

1592867000146

~

~

[

41

[E E E F PROFESSOR ANTONIO BENVINDO

43

IEEEFM ENG JOSE DAVILA LINS

1608420000118

IEEEFM ]OAO CAETANO

1606538000107

hEEEF SENADOR TEOTONIO VILELA

1613135000195

3.370,00]

I'EEEF ALVARO DE CARVALHO

1611113000196

2.770,00

EEEF TANCREDO NEVES

1665291000108

3.610,00

IEEEF ANITA GARIBALDI

1653414000182

|

L44
[

45

L 46

|

47
48

[

49

50

51

~

52

53

|

54

55

56
57
58

[
|

~
~
~
htM
|

59

60

a

FPF GETULIO VARGAS

EEEF VERALDO LEITE

[

~
~
~
~
~
~
~

|

[

||

][

1875674000100

~
~
15.020,00

4.640,00

|

1553235000173

]

2.550,00|

2.910,00

1651472000177

M F FM JOSE LINS DO REGO

6.372,85

5.630,00]

4.850,00

|

1721229000188

1570391000142

[EEEF DR JOSE MARIA

4.160,00

~

1611115000185

IEEEFM DR JOAO GONCALVES
“EEEFM DURVAL GUEDES

|

1553233000184

|

5.650,00

2950,00|

11210,00

~

hk b PM IZAURA FALCAO DE CARVALHO

1834151000108

10070,00

EEEF PROFESSOR LUIZ APRIGIO

1612300000194

8880,00|

"EEEF ANTONIO PINTO BARBALHO

hr MM UMBELINA GARCEZ
!*

x—

a !*

PROF ANTONIO GARCEZ

63

64

.WEEIEFM GUILHERME DA SILVEIRA

65

”EEIEFM DRº JOSE LOPES RIBEIRO

66

].EEIEFM CACIQUE DOMINGOS BARBOSA DOS SANTOS

62

|

IRINEU PINTO

~
~
~

61

]

1500858000188

E E E
m—

F DR jOSE AUGUSTO TRINDADE

FFM PROF LUIZ GONZAGA BURITY

uma

||

1886517000192

||

1570393000131

|I

1603314000141

|

" 1886520000106
1822083000167

FREDERICO LUNDGREN

|

2.932,11]

7103,78

[[

3300,00

||

2800,00
8000,00

1766803000114

221090]

~

1622584000108

~

67

68

~

3186073000108

4910,oo|
3400,00

w "« l—M PEDRO POTI

7112464000139

5290,00

1526757000186

480754

htm—M LUIS GONZAGA BURITY

1606639000188

7310,oo

b b FFM FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO

3760913000102

6670,00

1:13t DEPUTADO FERNANDO MILANEZ

1554862000129

9610,00

1530833000127

9140,00

73

“EEEFM GENTIL LINS

Lm

557o,oo|

14017950000133

72

70

4137,24|

EFIFFM AKAjUTIBIRO

~
~
~

69
~

|

~
~
~
~
Et
~

||

||

1830085000106

PROFESSOR RANGEL

|
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~
74

[EEEF STELLA DA CUNHA SANTOS

75

”EEEFM SEVERINA RAMOS DE OLIVEIRA

76

"EEEFM MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA

||

~

'

||
||

1612747000163

Total

|

~
327o,oo|

21200,oo]

~

||

~

137oo,oo|

][

7815317000125 ]
1612750000187 |

566.110,70]

~

Constatações:
2.1 Descrição insuficiente dos produtos e/ou serviços na documentação

comprobatória.
Fato:
Na documentação comprobatória das despesas os produtos e/ou serviços
adquiridos não foram descritos a marca, modelo ou referência, com detalhamento suficiente
para sua perfeita identificação, contrariando o disposto no arts. 62 e 63, Lei 4.320/64, de
17/03/64.

Evidências:
Notas fiscais exemplificadas:

Unidade
Executora

CNP]

Tenente
Lucena

Dªtª

Valor R$

01.589,682/0001-82 056

19/09/2014

1.452,00

01.608.088/0001—91 483

18/09/2014

1.746,00

01.302,110/0001-70 331

29/07/2014

NF

Cônego

Francisco
Gomes de Lima

Lyceu
Paralbano
.

880,00

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 049—004/2016, de
01/12/2016, & SEDUC/PB, por meio de Relatório da Gerência de Programas de
Fortalecimento da Escola, de 12/12/2016, apresentou a seguinte justificativa:
As Unidades Executoras foram informadas na oficina de prestação de contas
sobre as regras de execução e prestação de contas ocorrida na sede de cada
Regional de Ensino. A falha existente nas três escolas será objeto de
recomendação à UEX .

Análise da equipe:
A descrição insuficiente dos produtos adquiridos

e

?x

dos serviços contratados
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nos documentos referentes às despesas realizadas inviabiliza a verificação do bem ou
serviço com o seu valor comercial contrariando os arts. 62 e 63 da Lei nº 4320/1964, que
determina que:
.

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua
regular liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido
pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do
respectivo crédito.

—

TCU

-

Sobre o assunto, o Tribunal de Contas da União emitiu o Acórdão nº 716/2010
Plenário determinando que:

(...) exija o detalhamento, nas notas fiscais fornecidas pelos contratados de
todo material ou serviço adquirido, orientando-os para que não procedam a
descrição genérica dos produtos, pois necessárias a liquidação de despesas
(..Ç).

Portanto, permanece a constatação, com a ressalva de que a Secretaria de
Educação encaminhou providências para que os gestores cumpram as determinações do
Programa, devendo a DIRAE acompanhar a execução do Programa para que os produtos
adquiridos e os serviços contratados sejam descritos com detalhamento suficiente para sua
perfeita identificação.
2.2 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 a 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:
Unidade Executora Imaculada Conceição, CNPJ 01.678.265/0001-06 - Nota
Fiscal 018, de 16/10/2014, de Ednaldo Cândido da Silva, CNP] 04.814.098/0001—71, no valor
de R$300,00.
Unidade Executora Akajutibiro, CNP] 14.017.950/0001-33 - Nota fiscal 7159,
de 16/06/2014, de Maurﬂio Almeida Mendes, CNP] 14.017.950/0001-33, no valor de
R$2.720,00.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 049-004/2016, de
a SEDUC/PB, por meio de Relatório da Gerência de Programas de
Fortalecimento da Escola, de 12/12/2016, apresentou a seguinte justificativa:
—

01/12/2016,
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fato foi percebido durante a análise das contas, e as escolas foram
notificadas, não tendo encaminhado até o momento cópia do documento
complementar oujustificativa para a ausência'da pesquisa na compra. Findo o
prazo e não tendo havido a resolução do problema, a situação vai ser
informada a CPI que está apurando as possíveis irregularidades cometidas
O

pelas escolas.

Análise da equipe:
As pesquisas de preços com o número mínimo de 3 (três) fornecedores e/ou
prestadores de serviços não foram realizadas pelas Unidades Executoras: Imaculada
Conceição e Akajutibiro nem Vieram acompanhadas de justificativa circunstanciada que
comprove a inviabilidade de atendimento dessa exigência, em desacordo com o que
determina o §6Q do Art. Bº da Resolução nº 9, de 2 de março de 2011.

Portanto, permanece a constatação, com a ressalva de que a Secretaria de
Educação encaminhou providências para que os gestores cumpram as determinações do
Programa, devendo a DIRAE acompanhar a execução do Programa para que as Unidades
Executoras realizem pesquisas de preços com o número mínimo de participantes ou quando
da inviabilidade apresentarem justificativa circunstanciada de atendimento dessa
exigência.

.

2.3 Os bens permanentes adquiridos pela Unidade Executora não
'

foram localizados.
Fato:

Em visitas às Escolas Estaduais da rede de ensino, listadas no campo
"Evidências", constatou—se & ausência de bens adquiridos com os recursos do Programa.
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/ENDE nº 10, de18/04/2013.

Evidências:
Inspeção in loco, Demonstrativo da execução da Receita
Pagamentos Efetuados, Termo de Doação e Relação de Bens Adquiridos:

Nota
Data
Fiscal

U.E

CNP]

Olivina
Olivia C.

01.886.518.0001-37 076

da Cunha

e

da Despesa e de

Unitário Total R$
Descrição
Quant.
do Bem
R$
Monitor 24”
LED FULL

01
31/07/2014 HD CONV.
INTEGRADO
2 HDMI
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Profa.

Mªriª

01.595,311/0001-03

Jacy
costa

Escritor

Iªrª“
.

Almªdª

Tªmenº
t
Lucena

Pªpª
PauloVI

954

09/01/2014 Cavaletes

02

Forno
micro-ondas
01
Consul 20
01.595.316/0001—36 90027 04/11/2014118
Camêra
01
SonyX
Cartão 3GB
-

58,00

116,00

365,00

365,00

700,00

700,00

181,50

Ventilador
01.589.682/0001-52 056

19/09/2014 de parede
60 cm

01

181,50

01.557688/0001-78 856

23/12/2014 Notebook

01

1.956,19 1.956,19

02

250,00

500,00

01

550,00

550,00

01

350,00

350,00

01

303,00

303,00

01

429,00

429,00

Flévio
Ribeiro
03.760.913/0001-02 2471
Coutinho

11/07/2014

.

Ventilador
de parede

Câmªrª
Digital
Notebreak
Deputado
Fernando 01.554.862/0001-29 2453
Milanez
.

30/06/2014

git:p acto
600VAfullrange—ts
Shara

ventilªdºr
de coluna

Escritor
,
JoseLms 01.480.814/0001-33 4492
.

do Rego

Cªmªrª
digital Sony
23/12/2014
"

DSC W8OOB

Preto HD

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 049-004/2016, de
a SEDUC/PB, por meio de Relatório da Gerência de Programas de
Fortalecimento da Escola, de 12/12/2016, apresentou a seguinte justificativa:
—

01/12/2016,

As escolas estão sendo devidamente notificadas a apresentarem os bens
dentro de um prazo estipulado pela Secretaria de Estado da Educação, sob
pena de devolução do valor do item adquirido.

Análise da equipe:
A SEDUC/PB informou que está notificando as escolas a apresentarem os bens
em um prazo estipulado sob pena de devolução do item adquirido.
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Dessaforma,
impugnados

os valores constantes do campo

"Evidências" deverão ser

ressarcidos ao FNDE.

e

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
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.

transferidos

&

Dessa forma, permanece

&

constação.

responsável:-

Identificação do
Presidente da UEX Tenente Lucena
CPF:

..774.614—-

Valor Original:

R$ 181,50

Identificação do responsável:

Presidente

da UEX Profª Olivína Olívia Carneiro da Cunha

CPF:

..553.214--

Valor Original:

R$ 899,00

responsável:-

Identificação do

Presidente da

UEX Flávio Ribeiro Coutinho

CPF:

..315.814—-

Valor Original:

R$ 500,00

Identificação do

responsável:—

Presidente da

UEX Escritor Horácio de Almeida

CPF:

..034.674--

Valor Original:

R$ 1.065,00

Identificaçãº dº

responsáveh-
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Presidente da UEX Deputado Fernando Milanez
CPF:

-.971.944-II

Valor Original:

R$ 1,203,00

Identificação do responsável:
CPF:

-.366.584-ll

Valor Original:

R$ 429,00

Identificação do responsáveh

-

Presidente da UEX Profa. Maria Jacy Costa
CPF:

-.113.224—II

Valor Original:

R$ 116,00

Identificação do
Presidente da UEX Papa Paulo VI
CPF:

responsável:-

-.755.574—II

Valor Original:

R$ 1.956,19

2.4 Ausência de plaqueta de tombamento nos bens adquiridos.
Fato:
Em visitas às Escolas Estaduais da rede de ensino, verificou-se a ausência de
plaqueta de identificação dos bens permanentes adquiridos com recursos do PDDE, apesar
de haver registro de incorporação dos bens permanentes, em desacordo com art. 25, da
Resolução/CDYFNDE nº 10, de 18/04/2013.

Evidências:
Visitas às Unidades Executoras: Escritor José Lins do Rego, Geraldo Lafayette
Bezerra, Maria Geny de Sousa Timóteo, Profa. Maria Jacy Costa, Flávio Ribeiro Coutinho,
Deputado Fernando Milanez e Gentil Lins.

Manifestação da entidade:
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Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 049—004/2016, de
01/12/2016, a SEDUC/PB, por meio de Relatório da Gerência de Programas de
Fortalecimento da Escola, de 12/12/2016, apresentou a seguinte justificativa:
Todas as escolas ao prestarem contas encaminham à Secretaria de Estado da
Educação da Paraíba SEE /PB ofício de solicitação de tombamento. A
Gerência Administrativa está providenciando o tombamento dos bens por
Gerência Regional, estando a 1ª Gerência, à qual pertencem as escolas
visitadas, na ordem sequencial de prioridade.
—

Análise da equipe:
A ausência das placas de tombamento nos bens adquiridos ou produzidos com
recursos do PDDE, contraria O disposto no § 39, do art. 25, da Resolução (ID/FNDE nº 10 de
18/04/2013, e alterações posteriores. Cabe a SEDUC/PB providenciar o emplacamento dos
bens adquiridos pelas Unidades Executoras, de maneira a garantir a sua identificação pelos
órgãos de acompanhamento e controle interno e externo

Portanto, permanece a constatação, com a ressalva de que a Secretaria de
Educação encaminhou providências para que os equipamentos adquiridos sejam
emplaquetados.

2.5 Omissão de prestação de contas

Fato:
Da amostra selecionada não foram apresentadas as prestações de contas das
Unidades Executoras relacionadas no campo "Evidências", em desacordo ao §49 do art. 29
da Resolução CD/FNDE nº 15, de 10/072014.

Evidências:
Não atendimento à Solicitação de Auditoria nº 049—000/2016 e pesquisas no
SIGPC.

[Unidade Executora

[[CNP]

”Valor R$

[

[EEEFM PROF ORLANDO CAVALCANTI GOMES

01524296000102

[5.990,00

[EEEF JOAO XXIII

01611856000166

”2680,00

01807623000133

“2.682,69

[

[

[EEEF SAO JUDAS TADEU

[

[EEEFM PROFESSOR PEDRO ANIBAL MOURA

[

01536844000114

[[6.110,00

[EEEF GOV PEDRO GONDIM

[[01629697000127

[4.130,00

[ÉEEFM ENG JOSE DAVILA LINS

[[01608420000118

“6.372,85

[EEEFM JOAO CAETANO

[[01606538000107

[5.630,00

EEEF GETULIO VARGAS

”01875674000100

[4.850,00

[EEEFM DURVAL GUEDES

01651472000177

[5.650,00

[EEEFM iZAURA FALCAO DE CARVALHO

01834151000101ﬂ110.070,00
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“EEIEFM GUILHERME DA SILVEIRA

“01622584000108

"4.137,24
H

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 049—004/2016, de
01/12/2016, a SEDUC/PB, por meio de Relatório da Gerência de Programas de
Fortalecimento da Escola, de 12/12/2016, apresentou a seguinte justificativa:

Administrativo disciplinar em desfavor dos
responsáveis pelas UEX inadimplentes. Os processos estão na fase final,
caminhando para a indiciação dos responsáveis que não resolveram as
pendências ou omissões.

A SEE-PB abriu Processo

gestora da EEEFM Orlando Gomes foi demitida por Improbidade
Administrativa.
A

ex—

Foram apresentadas recentemente as documentações das escolas joão XXIII,
José Dávila Lins, João Caetano e Getúlio Vargas.

Análise da equipe:
A SEDUC/PB justificou que abriu Processo Administrativo disciplinar em
desfavor dos responsáveis pelas UEXS inadimplentes, no entanto, as UEXS relacionadas no
campo “Evidências" não apresentaram as prestações de contas.
A situação apontada contraria o §49 do art. 2º da Resolução CD/FNDE nº 15,
de 10/072014, que regulamenta que a Entidade Executora deverá analisar e julgar as
prestações de contas relativas à execução dos recursos do Programa Dinheiro Direto na
Escola (PDDE) e registrar os dados financeiros no Sistema de Gestão de Prestação de
Contas (SiGPC), com emissão automatizada de um dos seguintes pareceres:
a) "aprovada"; nas hipóteses de todas as despesas realizadas terem sido
aprovadas pela EEx e de a soma desses dispêndios com saldo de recursos

eventualmente existente for equivalente
contas;

à

receita total objeto da prestação de

b) "aprovada com ressalva“.- na hipótese de ter sido registrada utilização
indevida de recursos de custeio em despesas de capital ou vice—versa, ou
quando tiver ocorrido, por qualquer motivo, restituição de valores a Conta
Única da União, na forma prevista no art. 22, da Resolução nº 10, de 18 de
abril de 2013;
c) "não aprovada".- quando houver registro de despesa não aprovada ou de

dispêndio para

o qual não tenha sido apresentada a correspondente
documentação comprobatória;

d) "não apresentada": quando não houver registro de despesas, de devolução
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34.

de saldo de recursos ou de reprogramação deste para utilização no exercício

subsequente.

Contrariando a norma Vigente, consulta realizada no Sistema SIGPC, em
23/12/2016apresenta as referidas UEXs com status de "aprovadas".
Unidade Técnica avaliar junto à SEDUC-PB o
Processo Administrativo disciplinar dos responsaveis que não resolveram as pendências
e/ou omissões; o registro do SIGPC das Entidades Executoras enquadradas nas situações
previstas nas alíneas "c" e "d" do § 49 do art. 29, bem como adotar as medidas relativas a
suspensão de futuros repasses às citadas UEXs.
No caso, em questão, deve

a

Dessa forma, permanece a constatação.

3. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA
exercício 2012

-

TRANSFERENCIA DIRETA

-

Objeto do Programa: Apoio financeiro para infraestrutura escolar na
subações TABLET, CONJUNTO ALUNO, APARELHO DE AR-CONDICIONADO e aquisição de

veículo automotor, na subação ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE, conforme Termos de
Compromisso no Plano de Ações Articulada PAR nº 4276 e 6140, ambos de 2012.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 3992199137
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do PAR Caminho da Escola e Mobiliáro/Equipamentos, do exercício 2012.
—

Informação:
Analisada a importância de R$13.900.000,00 (treze milhões e novecentos mil
correspondente
a pagamentos realizados e 0 saldo na conta específica em 16/11/2016
reais),
é de R$ 759.469,03 do Programa PAR - Caminho da Escola. Para 0 PAR - Mobiliário e
Equipamentos foi analisada a importância de R$ 26.021.991,37 (Vinte e seis milhões, vinte e
um mil, novecentos e noventa e um reais e trinta e sete centavos), correspondente a
pagamentos realizados no valor de R$24.007.901,51 e o saldo em 16/11/2016 é de
R$4.311.893,38. As despesas foram realizadas por meio de adesão as atas do FNDE. Foram
feitas visitas in loco a 05 (cinco) municípios a saber: João Pessoa, Cruz do Espírito Santo,
Cabedelo, Conde, Sapé, Lucena e entrevistas com coordenadores do Programa, gestores de
escolas e motoristas responsáveis pela condução dos veículos.

Constatações:
3.1 Inexecução dos recursos repassados pelo Programa/Convênio.

\YX

Fato:
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A SEDUC/PB não utilizou a totalidade dos recursos repassados à conta do
Programa, pois não foi executada a ação de aquisição de aparelhos de ar condicionado
modelo SPLIT de 18.000 BTUS no valor total de R$ 1.994.769,91, em desacordo com o
disposto no item I do Termo de Compromisso nº 4276/2012.

Evidências:
Extrato bancário da conta nº 12310-2 agência 1618—7 Banco do Brasil, Emai
datado de 24/08/2014] emitido pela Subgerencia de Planejamento e Orçamento SEDUC—PB.
—

Manifestação da entidade:
Até o fechamento deste relatório não houve manifestação por parte da
Secretaria de Educação do Estado da Paraiba à Solicitação de Auditoria nº 049- 003/2016 de
02/12/2016.

Análise da equipe:
Em que pese a ausência de manifestação formal pela SEDUC-PB, o gestor
responsável pela execução do Programa informou que não adquiriu os equipamentos
previstos na ação de aquisição de ar condicionado por não haver ata Vigente e que solicitou
ao FNDE, por meio do e-maíl datado de 24/08/2014, emitido pela Subgerencia de
Planejamento e Orçamento da SEDUC-PB, & autorização para que a aquisição fosse
realizada por meio de adesão a Ata de Registro de Preços do Estado da Paraíba e que a
Entidade assumiria como contrapartida a diferença de preço..
Em relação ao solicitado pela SEDUC-PB não houve manifestação da Unidade
Técnica do FNDE.
Dessa forma, mantém-se a constatação.

3.2 Ausência de seguro do veículo.
F ato:

A Entidade não realizou o seguro total do veículo, conforme previsto no Item
e art. Sº ítem IX Resolução nº 64, de 16 de novembro de 2011.

II do TC nº 6140/2012

Evidências:
Termos de Cessão de Uso Gratuito, Ausência da apólice do seguro total e
processos nº 02581/2013, 0035391/2013, 0030058/2013 e 028559/2013 referentes aos
pagamentos dos 100 ônibus adquiridos.

Manifestação da entidade:
Até o fechamento deste relatório não houve manifestação por parte da
Secretaria de Educação do Estado da Paraiba, à solicitação de Auditoria nº 049- 002/2016
de 02/12/2016.
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respeótívos cústos proveniente da utilização destes veículos. Em vistoria & veículos de posse
da SEDUC e dos municípios cessíonáríos, não foi apresentado, a esta equipe de auditoria, &
documentação comprobatória correspondente a aquisição do seguro total.

A ausência de seguro total do veículo contra danos materiais e vítimas por
acidente contraria O disposto no inciso IX, do art. 5º da Resolução/CD/FNDE nº 64, de
16/11/2011, determinando que se efetíve, além do seguro obrigatório exigido no Código de
Trânsito Brasileiro, o seguro total do veículo.
Dessa forma, fica mantida a constatação.

3.3 Má conservação dos veículos.

Fato:
Foram encontradas as seguintes avarias/desgastes nos veículos de posse da
SEDUC/PB, em desacordo com 0 Item II do TC 6112/2012 e Item III do art. 14 da Resolução
nº 05 de 28 de maio de 2015.:
- Veículo de placa OGF 6788: pneus traseiros carecas, vidro para brisa dianteiro trincado,
mola traseira quebrada e freios ruins;
Veículo de placa OGF 6598: sem o vidro lateral direito do lado do motorista, sem bateria e
sem pneu“ de estepe.
—

'

Evidências:
Veículos vistoriados ônibus de placa OGF 6598

e

OGF 6788 e

fotográfico.

Velculo OGF 6788 - Vldro para hnsa tnncado

Velculo OGF 6788 » com pneu careca
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Veiculo OGF 6598 sem
—

o

vidro lateral lado do motorista

Veiculo OGF 6598 » sem estep

Manifestação da entidade:
Até o fechamento deste relatório não houve manifestação por parte da
Secretaria de Educação do Estado da Paraiba à Solicitação de Auditoria nº 049— 002/2016 de
02/12/2016.

Análise da equipe:
A má conservação dos veículos adquiridos com recursos do Programa
contraria o inciso XI do Termo de Compromisso 6112/2012, que estabelece que a Secretaria
deverá garantir a guarda e conservar os materiais e bens permanentes, discriminados no
Plano de Ações Articuladas, sob pena de, não o fazendo, arcar com a restituição financeira
do montante correspondente.
Portanto, permanece a constatação.

3.4 Ausência dos documentos dos condutores de veículos destinados
ao transporte de escolares.
Fato:

'

Não foi comprovada pelos motoristas dos veículos destinados ao transporte de
escolares a habilitação específica para condução de escolar prevista no art. 138, parágrafo
V, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

Evidências:
Cópia da Carteira Nacional de Habilitação dos condutores e ausência do
requisito previsto no art. 138 parágrafo V do Código de Trânsito Brasileiro - CTB.
Veiculos vistoriados: OGF 6788, OGF 6598, OGD 3946, OGD 3906, OGC 9546
e OFZ 1036 Muncípio de Conde/PB.

de posse da SEDUC/PB

%

Manifestação da entidade:
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Secretaria de Educação do Estado da Paraiba a Solicitação de Auditoria nº
02/12/2016.

049—

002/2016 de

Análise da equipe:
A ausência da habilitação específica dos condutores, compromete a segurança
dos escolares ao descumprir os dispostos nos artigos 136 e 138, ambos do CTB, da Lei nº
9.503, de 1997, e observados os seguintes aspectos:
"a) o veículo ou embarcação a ser contratado deverá obedecer às disposições do
Código de Trânsito Brasileiro ou às Normas da Autoridade Marítima, assim como às
eventuais legislações complementares no âmbito estadual, distrital e municipal;
b) o condutor do veículo destinado ao transporte de escolares deverá atender aos
requisitos estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro e quando de embarcação,
possuir o nível de habilitação estabelecido pela autoridade competente;

”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:
(".) Art. 138. O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer
os seguintes requisitos:
'

(...) IV— não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente
em infrações médias durante os doze últimos meses; V - ser aprovado em curso
especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN.”

Portanto, permanece a constatação.

3.5 Ausência de tombamento
adquiridos/produzidos.

incorporação dos bens

e

Fato:
Em visitas às Escolas Estaduais da rede de ensino, verificou—se a ausência de
de
identificação nos bens permanentes adquiridos com recursos do Programa, em
plaqueta
desacordo com o item Xl do Termo de Compromisso nº 4276/2012.

Evidências:
Termo de Recebimento, Termo de Entrega, Relatório Fotográfico e Visitas as
escolas conforme segue:
.

,

.

MumClplO

'

S ape

Mobiliáirio sem
'

Escola
[E. E.

plaqueta

Gentil Lins
.

.

Coutinho

]-

CJA—Oõ

_

C]A—O 6

.

E. E._Ca531ano Ribeiro
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Cruz do Espírito ,E E Fernando Milanez
[EUA—06
Santo
Flávio
Ribeiro
Coutinho
CJA-OG
IE_.E.

'

]

H—

Mobiliario CJA-06 sem plaquetas

Tablet sem plaquetas

Manifestação da entidade:
Até o fechamento deste relatório não houve manifestação por parte da
Secretaria de Educação do Estado da Paraiba a Solicitação de Auditoria nº 049- 003/2016 de
02/12/2016.

Análise da equipe:
Em Visita às escolas constatou—se a ausência de plaquetas com os respectivos
números de tombamento.

A ausência de tombamento e incorporação dos bens adquiridos, contraria o
inciso XI do Termo de Compromisso nº 4276/2012, qual estabelece que a Entidade deverá
lançar em patrimônio os bens permanentes, discriminados no Plano de Ações Articuladas.
Assim, considerando a falta do adequado controle do mobiliário e/ou equipamentos
adquiridos com os recursos do Programa, fixando plaquetas com o número do patrimônio e
mantendo registros com identificação precisa de sua localização. Dessa forma, mantem-se a
constatação.

3.6 Ausência de regularização do CACS/FUNDEB no sistema do FNDE.

Fato:
A SEDUC/PB não regularizou o cadastro do CACS/FUNDEB junto ao sistema
do FNDE, contrariando o disposto o art. 24 da Lei nº 11.494/2007, e alterações posteriores.

_

Evidências:

Cí

Consulta no Sistema do FNDE Cadastro de Conselhos FUNDEB.
—

Manifestação da entidade:
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fechamento deste relatório não houve manifestação por parte da
Secretaria de Educação do Estado da Paraíba à Solicitação de Auditoria nº 049- 003/2016 de
02/12/2016.
Até

o

Análise da equipe:
A atribuição de alimentar o sistema com os dados do GAGs-FUNDEB é da
SEDUC/PB, detentora da senha para acesso ao sistema. Ao Conselho compete acompanhar a
aplicação dos recursos do FUNDEB, conforme disciplina o art. 24 da Lei nº 11.494/2007, e

alterações posteriores.

Até o fechamento do presente relatório não houve comunicação da Entidade
quanto à regularização do BAGS/FUNDEB.
Desta forma, permanece a constatação.

4. Conclusão:
4.1. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em
itens específicos deste Relatório, para cada um dos Programas fiscalizados, constando
adiante as respectivas recomendações e encaminhamentos propostos.
4.2 Nas constatações referentes aos subitens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7,

1.8,1.9,1.10,1.11,1.12, 1.13,1.14,1.15, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 foram
verificadas impropriedades na operacionalização dos respectivos Programas, que merecem
atuação das respectivas diretorias técnicas desta autarquia.
4.3 Identificou—se prejuízo ao erário, conforme consignado nos subitens 2.3,
devendo o responsável ser diligenciado & regularizar a situação.

44 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.

'

4.5 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.

5. Recomendações:

gx

5.1. ÁDIATA
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5.1.1. Diligenciar a(o)s Senhores (as)
Presidente da UEX Tenente Lucena, CPF: -.774.614--e outros a
restituírem os valores originais impugnados no item 2.3, 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 evidenciadas no item 2.3 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://c0ntas.tcu.gov.br/debito/Web/DebitolcalculoDeDebito.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.tééouro.fazénda.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 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

SOBRINHO

—

.

subitem(ns) 2.3.
5.2. ÁDIRAE

5.2.1. Orientar & Entidade & observar os preceitos estabelecidos pela Lei
nº 4.320, de 17/03/1964, quanto à necessidade de especificar devidamente os serviços
prestados e os bens adquiridos com os recursos no Programa na documentação
comprobatória, conforme subitem(ns) 2 . 1.

5.2.2. Orientar as Unidades Executoras do PDDE quanto à necessidade
da apresentação de justificativa que comprove a inviabilidade de atendimento de pelo
mínimo de três orçamentos conforme subitem(ns) 2.2.
5.2.3. Notificar & Entidade para que, em prazo certo, comprove perante
FNDE/DIRAE os respectivos emplaquetamentos dos bens apontados pela equipe de
fiscalização da autarquia, mediante relatórios fotográficos, conforme subitemms) 2.4.
o

“5.2.4.

Notificar

&

Entidade para que, em prazo certo, comprove perante

o FNDE o saneamento das pendências relativas às UEXs citadas, bem como
registro no SIGPC das referidas escolas, conforme subitem(ns) 2.5.

avaliar

O

5.2.5. Notificar & Entidade que, em prazo certo, implemente medidas
saneadoras visando a regularização do seguro total dos veículos, conforme subitem(ns),
conforme subitemms) 3.2.

5.2.6. Notificar & Entidade para que, em prazo certo, implemente
medidas Visando a guarda e conservação dos veículos adquiridos, responsabilizado-se, no
menor tempo possível, por todos os procedimentos necessários à manutenção dos bens e
equipamentos permanentes discriminados no Plano de Ações Articuladas, conforme
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subitem(ns) 3.3.

5.2.7. Notificar a Entidade para que, em prazo certo, regularize &
exigida
documentação
para condução dos veículos, bem como assegurar que os condutores
contratados possuam a formação específica para o transporte de escolar, encaminhando a
DIRAE a respectiva comprovação, conforme subitem(ns) 3.4.
5.2.8. Notificar a Entidade para que, em prazo certo, comprove perante
o ENDE/DIRAE a instituição do Conselho do FUNDEB CAOS/FUNDEB, nos termos do art. 2
da Portaria do FNDE nº 481, de 11 de outubro de 2013, bem como providencie o
correspondente cadastramento no Sistema de Gestão de Conselhos, na forma do art. 10 do
mesmo normativo, conforme subitem(ns) 3.6.
—

5.2.9. Cientificar a Entidade para que adote rotinas de forma a garantir
que os repasses dos recursos às Unidades Escolares sejam realizados tempestivamente,
conforme normas do programa, conforme subitem(ns) 1.1.

5210. Orientar a Entidade a manter os documentos comprobatórios das
despesas do Programa arquivados em boa ordem e disponíveis, sempre que solicitado, ao
FNDE, nos termos do art. 45, §§11 e 12, da Resolução/CD/FNDE nº 26/2013, conforme
subitem(ns) 1.2.

a

5.211. Avaliar a execução do Programa Mais Educação, tendo em vista
utilização dos recursos, e também que o atendimento ofertado pela SEED/PB, não

contemplou & totalidade da clientela prevista para o exercício 2014, nem garantiu a todos os
beneficiários do programa a oferta de três refeições diárias, Notificar a Entidade para que,
em prazo certo, adote as medidas e comprovando perante o FNDE/DIRAE o saneamento da
situação encontrada, conforme subitem(ns) 1.3.
5.2.12. Notificar a Entidade para que adote medidas visando assegurar o
cumprimento do artigo 38, da Resolução/FNDE/CD nº 26, de 17/06/2013 e alterações
posteriores, quanto à obrigatoriedade de movimentar os recursos exclusivamente por meio
eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores

devidamente identificados, conforme subitem(ns) 1.4.
5.2.13. Notificar a Entidade para que em prazo certo comprove perante
o FNDE/DIRAE que adotou medidas concretas visando o saneamento das constatações
apontadas pelo Conselho de Alimentação Escolar - CAE, bem como assegurar a
infraestrutura de forma efetiva com a finalidade de proporcionar o desenvolvimento de suas
atribuições como órgão de controle social, conforme subitem(ns) 1.5.
5.2.14. Notificar a Entidade para que, em prazo certo, comprove perante
FNDE/DIRAE as medidas adotadas para sanar as questões apontadas neste relatório
quanto à realização de testes de aceitabilidade dos cardápios, que pode se dar mediante a
apresentação de cópias dos resultados dos testes, conforme subitem(ns) 1.6.
o

ﬁx

5.2.15. Notificar a Entidade para que comprove a DlRAE/FNDE, 8
prazo certo, a regularização da indumentária das manipuladoras da alimentação escolar,
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encaminhando ao FNDE os documentos fiscais de aquisição das indumentárias e, ainda,
relatórios fotográficos das escolas Visitadas que demonstrem que os profissionais estão
utilizando o referido material em suas atividades, conforme subitem(ns) 1.7.
5.2.16. Orientar a Entidade quanto a necessidade de implementar
mecanismos de controle dos gêneros alimentícios, de forma a evitar o descumprimento do
cardápio elaborado e/ou o fornecimento da alimentação aos alunos,
conforme subitem(ns) 1.8.
5.2.17. Orientar a Entidade 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')'1.9.
'

'

'

'

'

'

'

'

5.2.18. Notificar a Entidade para que regularize o fornecimento da
alimentação escolar, de forma que ela seja ofertada por, no mínimo 800 horas/aula,
distribuídas em, no mínimo, 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar, conforme
determina o inciso V do art. 38 da Resolução/CD/FNDE nº 26/2013, conforme subitem(ns)
1.10.

5.2.19. Notificar a Entidade para que em prazo certo comprove perante
FNDE/DIRAE que adotou medidas concretas visando assegurar ao Conselho de
Alimentação Escolar - CAE, infraestrutura de forma efetiva com a finalidade de proporcionar
o desenvolvimento de suas atribuições como órgão de controle social, conforme subitem(ns)
o

1.11.

52.20. Notificar o Banco do Brasil quanto observância do Art. 10, inciso
Vl do Termo de Cooperação Mútua nº 41/2011, celebrado com o FNDE, no que tange a não
cobrança de despesas/tarifas bancárias necessárias à movimentação regular de conta
corrente aberta para execução dos Programasexecutados por esta autarquia, conforme
subitem(ns) 1.12.
5.2.21. Notificar & Entidade para observar as determinações da Lei de
Licitações nº 8.666, de 21/06/1993, quanto a realização de procedimento licitatório,

conforme subitem(ns) 1.13.

52.22. Notificar a Entidade para que, em prazo certo, apresente ao
FNDE/DIRAE medidas concretas visando assegurar o atendimento dos parâmetros
numéricos mínimos de referência relativos ao número de nutricionistas em função do
número de alunos atendidos pela EEX., em consonância com o art. 10 da Resolução nº
465/2010 e com o art. 69, § 5º da Resolução CD/FNDE Nº 26, de 17 de junho de 2013,
conforme subitem(ns) 1.14.

52.23. Notificar a Entidade 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, conforme subitem(ns) 1.15.
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5.3. A DIGAP

5.3.1. Orientar a Entidade a adotar iniciativas de forma a promover a
regularização da situação apontada, no sentido de garantir o cumprimento do termo de
compromisso pertinente, no prazo de Vigência previsto, conforme subitem(ns) 3.1.
5.3.2. Notificar & Entidade para que, em prazo certo, comprove perante
FNDE/DIGAP os respectivos emplaquetamentos dos bens apontados pela equipe de
fiscalização desta autarquia, mediante relatórios fotográficos, conforme subitem(ns) 3.5.
o

5.3.3. Notificar a Entidade para que, em prazo certo, comprove perante
FNDE/DIGAP a instituição do Conselho do FUNDEB - CAOS/FUNDEB, nos termos do art. 2
da Portaria do FNDE nº 481, de 11 de outubro de 2013, bem como providencie o
correspondente cadastramento no Sistema de Gestão de Conselhos, na forma do art. 10 do
mesmo normativo, conforme subitem(ns) 3.6.
o

6. Encaminhamento:

6.1. a Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações de
Controle COPAC, por intermédio da Divisão de Apoio Técnico- Administrativo DIATA,
para: 1) adotar providência quanto às recomendações contidas no subitem 5.1, e caso não
haja resposta, encaminhar a(s) diligência(s) à Diretoria Financeira - DIFIN, para
conhecimento e providências pertinentes; 2) 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;
—

—

6.2. à Diretoria Financeira DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de
contas dos Programas: PNAE/2016, PDDE/2014, e Plano de Ações Articuladas PAR TC nº
4276/2012 e 6140/2012;
—

—

6.3. 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 5.2; 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;
6.4. à Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP: a)
para conhecimento e comunicação à COAUD, no prazo máximo de 30 dias, das providências
adotadas em relação às recomendações contidas no subitem 5.2; 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
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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;

Coordenação de Auditoria

COAUD, para acompanhar as
recomendações à COPAC/DIATA, contidas no subitem 5.1, à DIRAE, contidas no subitem 5.2
e à DIGAP, contidas no subitem 5.3;

6.5.

à

-

6.6. à Secretaria de Educação do Estado da Paraíba
conhecimento e providências quanto ao consignado no presente relatório.

-

SEED/PB, para

Em 05/12/2016

AUDIT/COFIC/DIFIP

~
&.

AUDIT/COÉÉ/DIFIP

~

AUDIT/C'OPAC/DIATA
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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 36/2016
DESPACHO

Considerando que as recomendações são compatíveis com as constatações técnicas e estão
suportadas em papéis de trabalho, encaminhe-se à Senhora Auditora—Chefe para anuência.

Chefe da DIFIP

De acordo.

Encaminhe-se ao Senhor Presidente do FNDE, conforme Despacho (SEI 265530).

Auditora-Chefe Substituta
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