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Coordenação de Acompanhamento
Divisão de Auditoria de Programas

e

Orientação

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº. 43/2014

PREF MUN DE VARGEM GRANDE/MA

Auditoria realizada nos Programas financiados com recursos
transferidos pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE,
em cumprimento ao Plano Anual
de Atividade de Auditoria Interna - PAINT/2014, bem
como atender solicitação do Ministério
Público do Estado do Maranhêle/Procuradoria Geral de
Justiça 1g Promotoria de justiça da
Comarca de ltapecuru-lviirim/MA, por meio do Ofício nº
325/2013, de 31/07/2013,
sintetizados na Informação nº. 066/2014- COFIC/AUDlT/FNDE/MEC,
de 11/06/2014.
Foram examinadas no período de 19 a 31 de outubro de
2014, as seguintes ações:
—

-

Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - exercicios
2013 e 2014,-

Pºr:,e
—

Anªlisªdº Pºr-'
—

Plano de Ação Articulada PAR TD/2012— CAMINHO DA
ESCOLA;
Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE
exercício 2013.
—

—

—

—

Anªlisadºs

—

Programa Nacional do Livro Didático PNLD.
Analisado pºlª
—

—

Histórico:
Por meio do Ofício AGU nº 325/2013, de 31/07/2013, o Ministério
Público do
Estado do Maranhão Procuradoria Geral dejustiça 1a Promotoria
de Justiça da Comarca
de itapecuru-Mirim/MA, face à denúncia de irregularidades na
execução de Programas e
Convênios, requisitou & atuação desta Auditoria na averiguação da
regularidade de diversos
programas que contam com transferências diretas do FNDE, executados
no município de
Vargem Grande/MA.
—

—

Posteriormente, em atendimento à Solicitação desta Auditoria, encaminhada

por meio do Ofício 1059—2013—COFIC/AUDIT/FNDE/MEC, de 05 de setembro
de 2013,
Promotoria de justiça de Vargem Grande encaminhou, por meio do Ofício nº
467/2013,
01/11/2013, cópias de representações, relatórios

a
de

e

mídias eletrônicas com reportagens

e

fotografias referentes ao Município de Vargem Grande, bem como Cópia do
Relatório

'l

elaborado pela Rede de Defesa dos Direitos da Cidadania do Maranhão/núcleo
Vargem
Grande, transcrito parcialmente:Varnem Grande (fls. 09 a 20 do Processo

\iV

nº

l

l
.

JJ.
(”a I.

RA, Nº 43/2014 / PREF MUN DE VARGEM GRANDE

/

(1- ).,r*'

(>:

[1 de 53
i

'

J/L

.

d

“:

-/
1;

2K"

23034,01447512013—14l
(...) visitamos 19 escolas na sede e 15 escolas na zona rural, para recolher
informação sobre a Campanha da Educação Pública Gratuita e de Qualidade,
os problemas mais visíveis que foram percebidos.( ,,.) TRANSPORTE ESCOLAR: O transporte escolar usado para transportar
alunos de um povoado a outro, é de péssima qualidade, alguns se acredita
esta a mais de 10 anos em uso, ouvimos de muitos pais denuncias de que nos
povoados mais distantes não vai transporte, ( ..,) alunos as vezes chegam tarde
da escola, às 12h30m, porque os ônibus quebram, (..) os ônibus quebram e os
alunos voltam para casa, (...) a falta de transporte prejudica muito os alunos,
da comunidade até a escola são 5l<m, (...) alunos andam até três km, e o
ônibus não espera, (...) os motoristas não respeitam os horários, (..) falta
ônibus, falta gasolina, os ônibus emitem muita fumaça,.(..) tem dois ônibus do

caminho da escola

e os

outros são alugados

muito ruins.

e

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: (...) 30% dos alimentos produzidos na agricultura
familiar são fornecidos ao município para alimentação escolar, o grande
problema é que esses alimentos não chegam as escolas do campo, com
exceção de 3 (três) escolas, que segundo o municipio são escolas localizadas
nas comunidades grande, as outras não recebem por negligência por parte da
gestão, as desculpas é que os alimentos não chegam a esses povoados por
falta de estrutura nas escolas (...). Masuma das causas na verdade é a
utilização da alimentação escolar para outros fins não educacionais, exemplo
e servido em reuniões, seminários na área da educação, da saúde e outras
áreas (...).

ÁGUA NA ESCOLA: Muitas escolas da zona urbana são abastecidas pelo carro
pipa, e na zona rural a grande maioria, as crianças bebem água de Cacimbão,
porque onde tem poço artesiano a água não é própria para a consumo pois é
salitrada.

(...) Dia 12 de maio de 2012, aconteceu no município, na sede do STTR
(Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais) às 8:30 hs, uma
audiência pública para colher depoimentos sobre a educação pública gratuita
e de

qualidade e teve vários depoimentos.

lº DEPOIMENTO

(...) Ele falou que é uma tristeza que a educação não está
completa como diz que é lei. Quando tem professor e escola mais não tem
estrada e quando tem estrada não tem transporte. (...) Citou também que há
problema com a merenda, que a mesma só chegou ao mês de abril para o
ensino fundamental e para a EJA não foi liberada suficiente.
29 DEPOIMENTO (...) Ela falou sobre a sistema educacional. A escola está
toda esburacado as cadeiras quebradas, mesa não tem. A merenda chegou
tarde, os professores dependem do ônibus que acaba quebrando e eles não
vão. (...) Os alunos andam a pé cerca de 3 Km quando eles chegam ás vezes o

transporte não espera

e

eles voltam porque

e'

longe

a

escola e não da para

ir a
l. 2;\
CSS.:
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Cº \1‘

pé até lá (...).
39 DEPOIMENTO

(...)

o

crianças chegam até ás 12

principal problema
e

é o

transporte. Ás vezes as

meia porque o ônibus quebrou (...)

49 DEPOIMENTO (...) a merenda chegou só em abril (...) Falou também que
chega merenda no inicio da semana e acaba no final da semana e o restante
do mês fica sem alimentação e as crianças tem que sair cedo.
59

DEPOIMENTO (..,) Lá na comunidade teve uma reunião em que ela
perguntou por que não estava tendo alimentação e a pessoa que foi lá disse,
que o dinheiro só é liberado em março então por isso que não tem
alimentação antes.
69 DEPOIMENTO (...) na comunidade em que ele mora os

problemas são a
água potável, a alimentação que chegou agora no dia 17 de abril ejá acabou.
Só tem ônibus velho quando o ônibus quebra os meninos voltam para casa, os
professores no dia em que o ônibus não chega os professores não vão (...)
7º DEPOIMENTO (...) A falta de transporte escolar prejudica muito os alunos
porque lá da comunidade pra Vargem Grande 8’ 5 Km (...)
_
_

.

89 DEPOIMENTO (...) Falta muito ônibus, 0 ônibus

falta gasolina, não sobe
nos morros, e tem muita fumaça. A prefeitura aluga ônibus que em São Luis
não é mais permitido circular nas ruas (...) Têm dois ônibus caminho da escola
os outros são alugados e os donos não respeitam o horário e não se adequam
ao horário da comunidade (...)
Dia 18 de agosto de 2012, aconteceu no município, na sede da STTR
(Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais) às 14:30 hs, a II
audiência pública para colher depoimentos sobre a educação pública gratuita
e de

qualidade

e

teve vários depoimentos.

DEPOIMENTO (...) Ele disse o prédio que funciona a escola não e' suficiente
para comportar todo mundo, tem turmas que funcionam numa casa, outra
numa igreja, outra em um barracão, sendo que a escola tem duas salas então
fica dividido esse pessoal nessas localidades e tem espaço para construir, já
veio projeto para construir mais duas salas na própria escola. Falou do
transporte escolar também, os alunos perdem muita aula questão do
transporte quebrado (.)
19

29 DEPOIMENTO (,.,) Ele disse que na comunidade tem uma escola muito
bonita, mas não funciona como, deveria funcionar, tem 8 dias de aula, 8 dias

não, por motivo de transporte escolar, o transporte e' sucata, tem merenda
mas não é feita porque não tem água na escola (...) O transporte escolarjá
tem mais de 10 anos por isso chamamos de sucata é transporte coletivo que
não é usado mais na capital e é trazido para cá, para ser usado como
transporte escolar.
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39 DEPOIMENTO (...) Ela disse
na minha comunidade tem uma escola que
funciona a EJA, eu estudo, nossa professora vem sempre para a escola,
mesmo

quando o ônibus não vem ela vem na moto dela (W) a professora
faz
merenda na casa dela e já leva feitinha para a escola (...).

da

49 DEPOIMENTO (...) Ela disse eu sou
estudante e o ensino médio começou
agora e eu estou fazendo o 39 ano, as aulas iniciaram no dia 5 dejunho
de

2012 (...) Tem vez que o ônibus não vem e quebra (...) A falta de aula
prejudica os alunos, porque vai chegar ao final do ano sem ter completaria os
200 dias letivos (...).
PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO

2014.

-

PNLD/PNBE, Exercício

A rede de ensino da Prefeitura do Município de Vargem Grande/MA e'
formada por estabelecimentos que, em sua maioria, ofertam ensino fundamental
e/ou ensino
médio. Algumas escolas também atendem ao Ensino de Jovens e Adultos
EJA. Em
consonância com as diretrizes do Programa Nacional do Livro Didático
PNLD, a rede do
Município foi beneficiada no exercício 2014, com:
—

—

—

distribuição integral dos livros didáticos para

ensino fundamental;

o

segmento do Gº ao 99 ano do

- reposição de
livros consumíveis de Alfabetização Matemática, Letramento e
Alfabetização, Língua Estrangeira, Filosofia e Sociologia; e

reposição e
29 ao Sº ano do

—

segmentos do

complementação parcial de livros reutilizáveis para os
ensino fundamental

e

de

lº ao 39 ano do ensino médio.

Durante as visitas foram verificadas a documentação referente ao controle e
devolução dos livros didáticos e à participação dos professores na escolha dos títulos.
Contudo, 0 controle o‘a entrega e da devolução não é sistematizado, não havendo
cruzamento entre um e outro, o que não permite que seja mensurado o percentual
devolvido
a cada exercício, conforme dispõe a alínea ”h", inciso IV, art. 8º,
da Resolução/CD/FNDE nº
42, de 28/08/2012, e alterações posteriores.
'

]Código
21063818
21063869
21063729
21063346

21063834

“Escola Municipal
TIRE Henrique de La Roque

*

[

jive Maria Carlos de Mesquita
'

U.E Antonia Isabel Martins

UE Tertuliano Torquato

]UE João Anastácio

de Mesquita

dos Santos
)

21062730
21063176

EM São Bento
EM Sousa Lobo

21633753

U.E Cônego R. Amorim de Carvalho

21063885

u_u Maria Mendes Silva

[

]

7
]
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[21063990

[U.E Tertuliano Alves Pereira

@062242

[U.E Zenóbio Barroso Oliveira

[2_1062137

[[16 Afonso Freitas

[21232679

_[[EMEB Santo Antonio

[21063974

Bl063249
[21063796

-.

_[

[

_]

[[U.E São Bartolomeu

[[EM Santa Maria Bertiga
[[U.E Gentil c. Dias

[

[

[21062749

[[1311 São

É1318638

[[EM Padre Trindade
[BE Henriqueta Silvina Leite

[A1063222

Caetano

[

Bl062471
[21063257

[EM Nossa Senhora da Conceição
[[an Santa Maria da Luz

21063150

[ME Sete de Setembro

21220948

[[U.E Sete de Setembro

[

[

[

[

[21062234

EM D. Pedro 11
EM josé Firmino

[21064016

[

Gomes

.

[
'

[21271062

[EM

21063303
21214190

[[EM Albertino Pereira Caldas
[g6 São Francisco

[21063 877

[[U.E Maria Mendes da Silva

21256942

[[ª/1 Valeriano

São José de Ribamar

.

[

[

'
[

[

Bezerra

É1062636

[EM Antonio Trabulsi

[2_10627I4

[11.6 Santo

[
[

Antonio
[

[21063109

[6.11 São Raimundo

@63609

EM Raimundo Leite
[EM São josé

[

[21062897
[21063923

[21062307
[21214310
21220921
[21063745

[

j

[EM Raimunda

“[

Goncalves Santana
[

U.I Getulio Vargas
[

“[ E.M'São Francisco
EM Maria
11.11

[

da Paz Oliveira

Bento Vieira de Almeida

[21063265

[EJB Santa Maria dos Lagos

[21062498

[[E.M Nossa Senhora de Lourdes

[21321604

[[EM São josé

[21062200

[[E.M Cristiane Lopes da Silva

21062900

EM

21063907

U.E Modesto Domingos da Silva

[21062382

[

São José

[[U.E José Sarney
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121062382

IIU.E José Sarney

1

.

121062625

IIEM Nossa Senhora de Fátima
111311 Santa Elvira

121214271

11E.M

Araim

21063290

11E.M

Raimundo Gomes

21263540

“EM

São Domingos

21063354

11U.E

21063770

IIUE Eurico Sousa Lobo

121062528

21062943

1

I

1

-

I

Tiradentes

1

IIEM São José

_
_

[21062390

11E.M José

,

1

Sarney
1

121069650

1113.

21319650

M Zuca da Silva

I

IIE.M Monsenhor Jefferson
1

7 EM

21062757
21063023

1

15.11 São Miguel

21062358
21214336

São Domingos

IBM
'

São Roque

IE-M São Raimundo

.

121271070

IEMEF I jesus

I21062587

EMEF I Professor Solano

121063350

U.E Luis Mendes Reinaldo

e

1

Marla

1

21062129
21062617

111.1
I

Protº Newton Neves

EM Rosalina

121062145

U.E Associação Clube das Mães

21246796

0.5

1

São José
1

21272794

1E.C Dom joão Antonio Farina

21063702

EMEB Aline Boleiro Batista

21220913

EMEF

1

I

ll Padre Carvalho
1

121063610

EMEF I duque de Caxias

I21063605

EMEF IHJosefa Rodrigues Lima

121063958

IIEMEF 1 José-Emérito

I21063699

"EMEB Isabel Almeida Silva

121063613

IIEMEF

11

Azizi Trablllsi

I21063583

IEMEF

11

Politécnica

121063842

IEMEF

III josé Salim Trabulsí

21063 826
I

EMEB Iraci Silva Pereira

121244839

U.I Paulo Freire

I

I

,

I

1

I

I

_

I

1

1

As informações que seguem foram obtidas por meio da aplicação de
questionários com a presença de coordenadores pedagógicos (as) e/ou professores (as), bem
como mediante a verificação de documentos relacionados aos assuntos, quando cabível. Os
I

.

aº
L,.

1.0

(x;—;x
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percentuais registrados referem—se ao resultado do tratamento dessas informações e
sintetizam a consolidação das respostas obtidas com as entrevistas e a verificação de
documentos para cada tópico abordado.
As considerações e/ou recomendações da Auditoria, quando houver, têm por
objetivo propiciar a área gestora no FNDE o aperfeiçoamento das regras estabelecidas.

1.

Utilização dos livros.

Em 100% das escolas observou-se a utilização dos livros didáticos como parte
o que dispõe a alinea ”e”, Inciso
IV, da Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012, e alterações posteriores.

integrante da Política Pedagógica, em conformidade com

2. Avaliação da quantidade recebida.

Aproximadamente 74% das escolas informaram ser adequada

a

quantidade de

livros recebida em 2014, porém quando questionadas sobre melhorias no Programa 15%
deste total afirmaram que melhoraria se todos os alunos tivessem um livro, as demais
escolas da amostra informaram falta em alguns titulos/séries. Em 23% das escolas visitadas
os gestores afirmaram que houve falta em vários títulos/séries, com predominância dos
títulos referentes a 2a etapa. Apenas 3% manifestaram ter havido excedente em alguns
~

titulos/séries.
A falta de livros para uso individual pelos alunos contraria o disposto no § 39
0 qual dispõe: Os livros didáticos são destinados ao uso
individual de alunos e professores, e os acervos são designados como material permanente
das escolas beneficiárias,
do artigo

lº da Resolução 42/2012,

'

Os Gestores apontaram como possíveis causas da falta de livros: a utilização
dos dados do censo de anos anteriores, ocasionando defasagem na oferta do livro,
transferência de alunos, falta de apoio logístico da Prefeitura para entrega dos livros, entre
outras.

.

'

3. Controle de entrega dos livros aos alunos.

Todas as escolas da amostra dispunham dos documentos do controle de
entrega dos livros aos alunos, em conformidade com o que dispõe a alínea ”h", inciso IV, art.
8º, da Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012, e alterações posteriores, este controle
consiste na elaboração de ata de reunião com assinatura dos pais ou responsáveis pelo
aluno no ato de entrega do Livro didático.
4. Controle de devolução dos livros ao

final do ano letivo.

Em contraponto, as escolas não apresentaram registros de devolução dos
livrosrao final do ano letivo, não sendo possivel coletar informação em percentuais de

devolução, conforme dispõe a alínea ””,h inciso IV, art. 89, da Resolução/CD/FNDF. nº 42, de
28/08/2012, e alterações posteriores. Apesar de não constar o cálculo do percentual, os
gestores informaram que necessitam adotar mecanismos que reforcem a obrigatoriedade de
devolução dos livros com triênio vigente pois isto acarreta a escassez de oferta para outros

i,
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alunos.
5. Livros excedentes nas escolas,
Em apenas 3% das escolas verificou-se a existência de livros excedentes, mas
os gestores não souberam responder o destino que seria dado aos mesmos, já que a prática

de remanejamento é praticamente inexistente no Município, em discordância com o
disposto nas alíneas “e", Inciso III e "”,k Inciso IV, art. 89, da Resolução/CD/FNDE nº 42, de
28/08/2012, e alterações posteriores.
6. Desfazimento dos livros que estão fora de

e

triênio de atendimento.

Em todas as Unidades Escolares, os livros são doados aos alunos para recorte
utilização em trabalhos escolares, sendo essa prática considerada pelos gestores

suficiente para evitar

o

acúmulo ou descarte indevido dos livros.

O Município de Vargem Grande/MA não dispõe de normativos que disciplinem
desfazimento do livro didático pelas escolas, providência que será adotada rapidamente,
segundo o Gestor do Município e a Secretária Adjunta de Educação, quando em reunião de
encerramento dos trabalhos de Auditoria, no dia 30/10/2014.
()

7.

Participação dos professores na escolha das obras.

Em 79% das Unidades Escolares foram documentadas reuniões que
comprovaram a efetiva participação dos professores e dirigentes na escolha das obras a
serem utilizadas, demonstrando conformidade com o que dispõe as alíneas ”1)" do Inciso lll,
"b” e "d" do Inciso IV, e "a” do Inciso V, art. 89, da Resolução/CD/FNDE nº
42, de
28/08/2012, e alterações posteriores, contudo, 21% das escolas sugeriram que os livros
enviados fossem os escolhidos, o que pode indicar fragilidade no processo de escolha.
Segundo relatórios/ questionários, o processo de seleção do livro é realizado
em reunião com todos os envolvidos nas escolas, esse procedimento facilita a escolha de
livros similares em toda a rede, de forma transparente. Os professores escolhem e a relação
é fixada em mural da escola, para verificação de todos os professores que participaram do
processo de escolha.
8.

Material de divulgação entregue nas escolas.

Em 89% das escolas Visitadas os dirigentes declararam receber,
exclusivamente pelos correios, material enviado pelas editoras. Em 11%, os dirigentes
declararam que recebem tanto por meio dos correios quanto pessoalmente por
representantes das editoras.
A entrega de material de divulgação por outro meio que não seja a remessa
postal contraria o disposto no Inciso VIII, § Bº, art. 3º da Portaria Normativa nº 07, de 05 de
abril de 2007, do Ministério da Educação, que proíbe aos Titulares de Direitos Autorais ou
seus representantes a prática de:

VIII - realizar pessoalmente a divulgação ou entrega de qualquer material de
divulgação dos livros, diretamente nas Escolas, após a publicação do resultado

rg“)
l
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da avaliação ou a divulgação dos guias de escolha pelo MEC/FNDE, até o final
do período de escolha pela internet e pelo formulário impresso, sendo
permitida, durante esse período, a divulgação pelo envio de livros, catálogos,
folders e outros materiais, exclusivamente por remessa postal, definida como
a entrega de materiais de forma impessoal, pelos Correios ou forma
equivalente, sem a presença do Editor ou seu preposto ou outrem com vínculo
funcional evidente com o Titular de Direito Autoral,9. Grau de satisfação com 0

Programa Nacional do Livro Didático.

Em uma escala de ótimo a ruim, passando por regular e bom, 6% avaliaram o
programa como regular, 94% como bom, ainda que com as ressalvas relacionadas nas
sugestões para o aperfeiçoamento do Programa.

10. Sugestões para aperfeiçoamento do Programa.
Das 82 escolas da amostragem, 79% apresentaram sugestões para
aperfeiçoamento do Programa. Segue a consolidação das sugestões:

“Sugestão

LPercentuai

livros sejam entregues com antecedência, antes do início do ano
letivo.

83%
'

10%

o

livro didático seja entregue em quantidade suficiente

e

haja uma

reserva nas escolas.

2%

as escolas recebam os livros da 1ª opção, escolhidos pelos
professores.

5%

oferta de livros que atendam e abordem a realidade regional
sejam padronizados para facilitar 0 remanejamento.

e

que

Fonte: Questionários respondidos pelas escolas municipais.

83% dos gestores que apresentaram sugestões indicaram que o fator que mais
impacta negativamente o Programa é a demora com que os livros são disponibilizados no
início do ciclo. Considerando que as escolas apresentam controle ineficiente de devolução
dos livros (item 4) e a informação de que nem todos os alunos dispõem de livros
individualmente ( item 2) e que não houve acionamento da reserva técnica, esse resultado
aponta para um crescente desabastecimento da rede ao longo do triênio.

Essa posição é reforçada pelo índice de 10% dos gestores da amostra
sugerirem que o ”livro didático seja entregue em quantidade suficiente e haja uma reserva
nas escolas".

Resultados dos questionários aplicados apontaram que, apesar de haver a
participação dos professores no processo de escolha dos livros, 2% consideraram que os
livros entregues não correspondem aos escolhidos pelos professores. No entanto, não é
possivel afirmar se estes Gestores indicaram como escolha livros da 2ª opção. Devido a
inexpressividade dos dados em termos percentuais, resolveu-se não tratar esse tópico como
fragilidade no processo de escolha.
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Os 5% restantes da amostra sugeriram que haja
oferta de livros que atendam
abordem a realidade regional e que sejam padronizados para facilitar
o remanejamento.
Esse tópico pode indicar desconhecimento do processo de
escolha do livro pelos gestores,
razão pela qual se sugere a realização de campanhas que abordem
os aspectos e a dinâmica
do Programa referente à escolha democrática do livro.

e

Considerando as manifestações dos gestores e as observações in loco, sugere—
se à DIRAE recomendar à Prefeitura de Vargem Grande/IVIA:
1. Atentar para o disposto no artigo 89, parágrafo
III, alínea i, da Resolução
nº 42, de 28 de agosto de 2012, segundo o qual
compete as Secretarias de Educação
analisar, nas condições vigentes, os pedidos referentes à reserva técnica
oriundos das
escolas e solicitar, se foro caso, nos termos e prazos vigentes, livros
didáticos;

2. Prover as unidades responsáveis pela operacionalização
do PNLD, de
estrutura suficiente de forma a permitir controlar o remanejamento de livros
didáticos nas
escolas de sua rede e também junto a outras redes ou localidades
em atendimento ao
disposto na alínea ”d" inciso IV, artigo 89, da Resolução/CD/FNDE nº
42, de 28/08/2012, e

alterações;

3. Informar tempestivamente ao FNDE, na forma
estabelecida na Resolução
vigente, após os remanejamentos necessários, a existência de
escolas/séries com falta de

livros,—

4. Analisar as sugestões fornecidas pelos gestores locais e
realizar possíveis
correções e/ou mudanças que aperfeiçoem os procedimentos do
processo da execução do
PNLD, em especial, quanto a logística de entrega dos livros, evitando
atrasos, e se possível,
que a entrega seja realizada antes do inicio do período letivo,5. Implementar medidas de controle contínuo e
efetiva, da entrega e
devolução dos livros reutilizáveis, bem como apurar o percentual de
livros devolvidos ao
final de cada ano, até o término do correspondente ciclo trienal
de atendimento em
conformidade com o disposto na alínea "h", inciso IV, artigo 89, da
Resolução/CD/FNDE nº
42, de 28/08/2012, e alterações;
'

forma

a

6. Preservar a autonomia das escolas participantes
no processo de escolha, de
o recebimento dos livros didáticos que selecionaram,

garantir

em primeira ou
segunda opção, para cada componente curricular, mediante
registro no sistem a de escolha
diSponibilizado pelo FNDE de acordo com o parágrafo § 29,
do artigo Gº, da
Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012, e alterações;e
7. Orientar as escolas que é vedado receber
materiais de divulgação de livros
por outros meios que não pelos Correios, nos termos do Inciso
VIII, § 39, art. sº da Portaria
Normativa nº 07, de 05 de abril de 2007, do Ministério da

Educação.

1.

Municípios

e

PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

—

exercício 2013

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

alimentarw
Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 1.207.146,00
Extensão dos exames:

FNDE

à

Analisada & aplicação da totalidade dos recursos financeiros transferidos pelo
conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, do exercício 2013.

Constatações:
1.1 Fornecimento

irregular da alimentação escolar.

Fato:
A Plefeítma do Município de Vaxgem Glande IVIA não forneceu alimentação
escolar as escolas da Iede no pelíodo de fevereílo & Elbl 11 de 2013. A distiibuição teve início
& palm“ de 16/04/2013, sendo que de acmdo com o calendário escola, as aulas inícialam- se
no dia 13/02/2013.

Evidências:
Calendário Escolar, Guias de remessa de genêros alimentícios, extratos
bancários da conta corrente nº 15039—8, agência 2762-6, Banco do Brasil/SA e lº repasse
conforme quadro demonstrativo:.
ª alunos

ta

celas:

04/03/2013

14.816

de

tendimento

alor R$:
99.902,00

O

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
SA nº 046—003/2014, de
30/10/2014, a Prefeitura apresentou, por meio de expediente sem número, de 30/10/2014, a
—

seguinte justificativa:

fato ocorreu em decorrência do processo licitatório que só foi publicado em
05/04/2013.
O

Análise da equipe:
A justiflcativa corrobora

&

constatação. De acordo com as despesas realizadas,

/
»..
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guias de distribuições apresentadas e visitas às escolas,
confrontados com o calendário
escolar de 2013, não houve oferta da merenda'escolar nos meses
de fevereiro e março/2013,
contrariando O disposto no artigo 30 da Resolução CD/FNDE nº 38, de
16/07/2009, o qual
determina que os recursos fmanceíros repassados pelo FNDE para
execução do Programa
Merenda Escolar, serão automaticamente transferidos à Prefeitura de
forma a garantir, no
mínimo, uma refeição diária ao público—alvo do Programa.
Ainda, de acordo com o inciso II, do artigo Gº, da Resolução CD/FNDE nº
38,

de 16/07/2009:

[I

a Entidade Executora - EE, por meio de suas
Secretarias de Educação,
como responsável pela execução do PNAE, inclusive a utilização é
complementação dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE e a
prestação de contas do Programa, bem como pela oferta de alimentação
escolar por, no mínimo, 200 (duzentos) dias letivos, e pelas ações de
educação
alimentar e nutricional, a todos os alunos matriculados, representada pelos
Estados, Municípios e Distrito Federal e as redes federais de educação básica
ou suas mantenedores, quando receberem os recursos diretamente
do FNDE;
-

Portanto, permanece a constatação.

Identificação do responsável:
CPF:

..875.353--

Valor Original:

Familiar

R$ 99.902,00

1.2 Ausência de distribuição de gêneros alimentícios da
às escolas da zona

Agricultura

rural.

Fato:
A Prefeitura do Município de Vargem Grande - MA
não comprovou a
distribuição dos gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar, adquiridos
com

recursos do Programa, às escolas da zona rural.

Evidências:
Guias de distribuição e visitas às escolas municipais da zona rural:
Tertuliano
Torquato Mesquita, Maria Carlos de Mesquita e João Anastácio dos
Santos, Zenóbía Barroso
Oliveira, Clóvis Rodrigues Viana,'José Firmino Gomes, Nossa Senhora da
Conceição, Teclína
Burgos dos Santos e Nossa Senhora de Fátima, no período de 25 a
27/10/2014.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
SA nº 046—003/2014, de
30/10/2014, a Prefeitura apresentou, por meio de documento sem
número, 30/10/2014, a
seguinte justificativa:
—

fºi“

Q,...
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Alguns dos produtos da agricultura familiar são entregues em parLe das
escolas da zona rural principalmente os menos perecíveis, tais como: abóbora,
banana, macaxeira, batata doce, quiabo, maxixe, porém os folhosos não
encaminharam, pois o nosso município é muito extenso e não tivemos como
fazer as entregas, porém não há registro das mesmas, mas nos
conmrometemos em corrigir essa falha.
Ressaltamos que iniciarmos um diálogo com os produtores com o objetivo de
identificam localidade que residem bem como os ítens produzidos por eles na
perspectiva de tentar abastecer todas as escolas do campo.

Análise da equipe:
A Prefeitura justificou que realiza a distribuição de alguns gêneros
alimentícios menos perecíveis da agricultura familiar às escolas da zona rural, não sendo
possível realizar a distribuição dos demais produtos adquiridos devido à grande extensão
rural do Município. Informou em atendimento à solicitação desta Auditoria que havia
iniciado diálogo com produtores rurais residentes nas mesmas localidades das escolas na
tentativa de identificar quais itens poderiam ser produzidos por estes, de forma a garantir O
abastecimento das escolas consideradas distantes.

Tribunal de Contas da União —TCU, dispõe no Acórdão 2158/2003 1ª
seguinte entendimento, sobre a distribuição dos produtos alimentícios
—

O

Câmara, o
adquiridos:

(..,) Na execução de programas nutricionais, que envolvem a aquisição de
alimentos, não é suficiente a comprovação da compra dos produtos, mas
também a sua distribuição à população necessitada, momento em que se
materializa a ação pública.
Dessa forma, mantém-se a constatação devendo a Prefeitura do Município de
Vargem Grande implementar medidas que garantam o fornecimento dos gêneros
alimentícios às escolas rurais, conforme preceituado na Resolução 38, com a devida
formalização da entrega desses gêneros.

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

Fato:
A Prefeitura do Município de Vargem Grande - MA não ofertou aos alunos
beneficiados pelo Programa Mais Educação, O mínimo de três refeições diárias, conforme
estabelecido no artigo 43, da Resolução CD/FNDE nº 38/2009, de 16/07/2009, e alterações

posteriores.

Evidências:
Cardápios apresentados e visitas às escolas municipais:Tertulíano Torquato
Mesquita, Maria Carlos de Mesquita, João Anastácio dos Santos e Nossa Senhora de Fátima,

PX
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no período de 25 a 27/10/2014.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
SA nº 046-003/2014, de
30/10/2014, a Prefeitura apresentou, por meio de expediente sem número, de
30/10/2014, a
seguinte justificativa:
—

O Programa

foi idealizado na perspectiva da educação integral e a EEx recebe
uma transferência per capta do ente federativo para oferta de alimentação
escolar de R$ 0,90 que consideramos insuficiente para oferta da alimentação
escolar e a prefeitura não teve condiçôes de investir para complementar,
dessa forma nãooferecemos o almoço.
'

Análise da equipe:
Em que pese as justiflcatívas apresentadas de falta de condições para
investir
na execução do Programa, a Prefeitura deve corrigi-las, de modo
que os recursos sejam
aplicados em conformidade com a legislação Vigente.
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.
De acordo com o artigo 55, inciso II, da referida resolução, as
Entidades que
possuam escolas que participem do Programa Mais Educação, conforme
previsto no Decreto
nº 7 .083, de 27 de janeiro de 2010, deverão cumprir
os seguintes critérios para que possam
ser atendidas com recursos financeiros do PNAE previstos nesta
Resolução:

H possuir cozinhas
mínimo, três refeições diárias.
—

Educação,

o

e

refeitórios adequados para

o

fornecimento de, no

Ressalta-se que não foi ofertado aos participantes do Programa
Mais
mínimo de três refeições, no exercício de 2013, sendo o fato
reincidente.
Portanto, mantém-se a constatação.

1.4 Atuação deficiente do nutricionista responsável pelo
Programa.

Fato:
A nutricionista responsável não desempenhou suas
funções em conformidade
com os critérios estabelecidos no Programa, sendo
constatada: ausência de
acompanhamento da execução do cardápio, ausência de
ações de educação alimentar, e
ausência de levantamento do estado nutricional dos alunos
nas escolas.

Evidências:
Solicitação de Auditoria S.A nº. 046—000/2014, de 13//10/2014,
e verificação in
loco nas escolas Municipais: Tertuliano Torquato Mesquita,
María Carlos de Mesquita e

€)»
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joão Anastácio dos Santos, Zenóbia Barroso Oliveira, Clóvis Rodrigues Viana, José Firmino
Gomes, Nossa Senhora da Conceição, Teolina Burgos dos Santos
Fátima, no período de 25 a 27/10/2014.

e

Nossa Senhora de

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 046-003/2014, de 30/10/2014, a
Prefeitura apresentou, por meio de expediente sem número, de 30/10/2014, a seguinte
justificativa:

No levantamento da documentação solicitada através da S.A. Nº 046—
000/2014 não foram enviados os cardápios de 2013, entretanto estavam nos
arquivos da SEMED e seguem em anexo (I) as cópias para apreciação. Em
relação à capacitação de mel'endeíras no ano de 2013 foram realizadas 05
formações que podem ser comprovadas pelas frequências em anexo (II). O
acompanhamento do cardápio e' realizado pelas nutricionistas que visitam os
espaços observado as recomendações a cerca das boas praticas de
manipuladores dos alimentos, no entanto não foi possível visitar todas as
escolas da rede ficando parte das escolas do campo sem a visita, mas
buscaremos preencher essa lacuna.

Análise da equipe:
A Prefeitura alega que a nutricionista cadastrada atuou, em 2013, na
capacitação de merendeiras, na implementação de boas práticas e no acompanhamento dos
cardápios. No entanto, admitiu a falha desses procedimentos nas escolas do campo onde se
verificou maior fragilidade no acampanhamento das ações do Programa.

Em visitas às escolas, principalmente as escolas localizadas na zona rural do
Município, ficou evidente a necessidade de um acompanhamento mais eficaz, por parte do
nutricionista, para orientações quanto à guarda, à estocagem dos gêneros, o preparo da
merenda e a aceitabilidade dos cardápios pela clientela do Programa, já que o cardápio
sofre constantes modificações e os manipuladores de alimentos fazem essas modificações
por conta própria sem levar em consideração os princípios basilares da Resolução (JD/FNDE
nº 38, de 16/07/2009

e

alterações.

O não acompanhamento do Programa, por parte da nutricionista, contraria o
disposto na Resolução CD/FNDE nº 38, de 16/07/2009, a qual estabelece que:

Parágrafo lª, do art. 14 Compete ao nutricionista responsável técnico pelo
Programa, e aos demais nutricionistas lotados no setor de alimentação
escolar, coordenar o diagnóstico e o monitoramento do estado nutricional dos
estudantes, acompanhar desde a aquisição dos gêneros alimentícios até a
produção e distribuição da alimentação, bem como propor e realizar ações de
educação alimentar e nutricional nas escolas.
—

Dessa forma, mantém—se a constatação para que a Prefeitura adote medidas
saneadoras com a finalidade de corrigir os problemas apresentados nas escolas rurais.
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1.5 Atuação deficiente do CAE.

Fato:

Conselho de Alimentação Escolar CAE não realizou ações de
acompanhamento e monitoramento da aplicação dos recursos do Programa, tais como:
acompanhamento da aquisição, armazenamento e distribuição dos gêneros alimentícios.
O

—

Evidências:
Ausência de registros das ações de acompanhamento realizadas pelo
Conselho, conforme atas de reunião, no exercício de 2013.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
SA nº 046-002/2014, de
24/10/2014, o Conselho de Alimentação Escolar apresentou, por meio de expediente sem
número, de 24/10/2014, a seguinte justificativa:
—

Até dois de junho de dois mil

e treze, o Conselho de Alimentação Escolar
(CAE), Vargem Grande/MA, em composto por outros membros, só a partir
desta data, o novo conselho após eleição, posse, férias dejulho, começou a
desenvolver suas atividades, ou seja, iniciando a parte burocrática como: um
novo regimento, plano de ação, cronogramas de reuniões mensais e de visitas
às escolas e Almoxarifado Central. Diante disso, não tivemos como registrar
em ata sobre o acompanhamento da aquisição, armazenamentos e distribuição
dos gêneros alimentícios em dois mil e treze, poís estávamos passando por um
momento de transição.

Análise da equipe:
O atual Conselho de Alimentação Escolar—CAE não atuou em 2013 por seus
membros terem iniciado o mandato no segundo semestre do referido exercício e apenas
terem executado as questões burocráticas, tais quais: eleições, novo regimento, plano de
ação, cronogramas de reuniões mensais e de visitas às escolas e Almoxarifado Central, sem,
contudo, conseguir colocar em prática, no exercício em questão, a programação definida.
Não há registros de ações de acompanhamento referentes ao exercício de 2013, sendo essas
ações iniciadas & partir de 2014, conforme ata de reunião realizada durante a inspeção in

foco.
Em que pese às justificativas, não foram realizadas as ações previstas nos
incisos I a VIH, do art. 35, de Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, que
estabelecem as atribuições do conselho quanto ao acompanhamento na execução do
Programa:

Art. 35 São atribuições do CAE:

I - monitorar e fiscalizar a aplicação dos recursos;

«&»
bz

H analisar o Relatório de Acompanhamento da Gestão do PNAE, emitido
mila
-

"3
E
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EEx, contido no Sistema de Gestão de Conselhos
elaboração e do envio do parecer conclusivo;

--

SIGECON Online, antes da

H]

- analisar a
prestação de contas do gestor e emitir Parecer Conclusivo
acerca da execução do Programa no SIGECON Online,-

IV - conmnicar ao FNDE, aos Tribunais de Contas, & Controladoria— Geral da
União, ao Ministério Público e aos demais órgãos de controle qualquer
irregularidade identificada na execução do PNAE, inclusive em relação ao
apoio para funcionamento do CAE, sob pena de responsabilidade solidária de
seus membros;
V fornecer informações e apresentar relatórios acerca do acompanhamento
da execução do PNAE, sempre que solicitado;
—

VI realizar reunião específica para apreciação da prestação de contas com
participação de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos conselheiros titulares,—

VH

-

elaborar o Regimento Interno, observando

o

a

disposto nesta Resolução; a

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

—

Dessa forma, mantém-se a constatação.

2. PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

—

exercício 2014.

Objeto do Programa: Transferência de recursos federais para Estados,
Distrito Federal, destinados exclusivamente à aquisição de gêneros
alimentícios, visando a garantia do oferecimento de uma refeição diária equilibrada, de
modo a suprir, parcialmente, as nedessídades nutricionais dos alunos, com vistas a
contribuir para a redução dos índices de evasão e para formação de bons hábitos
Municípios

e

alimentares.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 1.100.184,00
Extensão dos exames:
Analísada & aplicação da totalidade dos recursos financeiros transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, do exercício 2014.
—

Constatações:
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2.1 Condições inadequadas para armazenamento, guarda e
conservação dos gêneros alimentícios.
Fato:
Em visitas às instalações das escolas municipais verificou—se:
As escolas: Tertuliano Torquato Mesquita, João Anastácio dos Santos, Zenóbia Barroso
Oliveira, Henrique La Roque e Nossa Senhora de Fátima apresentaram:

Depósitos com deficiência de espaço, pouca ventilação, as janelas e/ou basculantes não
possuem teias de proteção para evitar entrada de vetores e pragas;
Locais de armazenamento de gêneros alimentícios utilizados para a guarda de materiais
alheios à alimentação, 0 que pode acarretar a contaminação dos produtos estocados;
A Escola Nossa Senhora da Conceição funciona em péssimo estado de conservação, não tem
freezer e geladeira, os gêneros perecíveis são armazenados na casa da merendeira, não tem
água tratada.
As Escolas Municipais: João Anastácio dos Santos, Teciina Burgos dos Santos e Clóvis
Rodrigues Viana, apresentaram boa estrutura física, porém no período de visita da equipe
de auditoria, encontravam—se sem água devido a problemas nas bombas Magma, sendo que
os ióoais de preparo e guarda dos gêneros encontravam-se inadequados devido às condições
higiênicas agravadas pela falta de água.

Evidências:
Verificação in loco nas Escoias Municipais: Tertuliano Torquato Mesquita,
Maria Carlos de Mesquita, joão Anastáciodos Santos, Zenóbia Barroso Oliveira, Clóvis
Rodrigues Viana, josé Firmino Gomes, Nossa Senhora da Conceição, Teçiina Burgos dos
Santos e Nossa Senhora de Fátima, no periodo de 25 a 27/10/2014. Registros fotográficos
acostados no processo de papéi de trabalho.

EM Nossa Sra.
Merenda.

da Conceição

-

Estrutura deficiente para o preparo da EM Zenobia Bamiso Oliveira

-

Falta de água tratada para

o

preparo ('

da Merenda.

'

[

.

~
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U.Ejoão Anastácio dos Santos Alimentos guardados em local
impróprio.
—

EM Nossa Sra.

da Conceição . Sem espaço para o preparo da

~

Merenda.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria » SA nº 046—004/2014, de
30/10/2014, a Prefeitura apresentou, por meio de expediente sem número, de 30/ 10/2014, a

seguinte justificativa:

Algumas escolas não dispõem de espaço sufióiente e adequado para o
armazenamento dos alimentos, apesar disso sempre é orientado para que
sejam mantidos os cuidados necessários, uma vez que estes não devem
em condições,

ficar

Sabe que, de acordo com a RDC 216/2004 os espaços de armazenagem de
alimentos devem ser providos de ventilação e as janelas devem ser dotadas de
telas de proteção. Como foi constatada, a maioria das escolas da rede não
apresentam, porém já foi orientado a todos os gestores que insiram no plano
de ação dos recursos do PDDE para estes pequeno reparo,

Análise da equipe:
a constatação. O § tiº, do artigo 33, da
nº
que as Entidades Executoras adotem
determina
26, de 17/06/2013,
Resolução/FNDE/CD
medidas que garantam a aquisição de alimentos de qualidade, com adequadas condições
higiênicas e sanitárias, bem como o transporte, estocagem e preparo/manuseio até o seu
consumo pelos alunos atendidos pelo Programa. As condições higiênicas encontradas
durante as visitas in loco nas Unidades Escolares demonstram a necessidade de melhorias
nas estruturas escolares.

A

justificativa corrobora

Cabe ressaltar que durante visitas às escolas rurais, a comunidade escolar
informou que houve melhoria significativa nas estruturas escolares a partir de 2012,
verificado pela equipe de Auditoria, com exceção a escola Nossa Senhora da Conceição,
localizada na comunidade do saquinho que se encontra em péssimas condições.

alunos

e

No entanto, permanece nas escolas a falta de água tratada para consumo dos
preparação da merenda escolar que pode acarretar falhas na execução do
np.

Programa.
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Portanto, permanece

a

constatação.

2.2 Fornecimento irregular da alimentação escolar.

Fato:
A Prefeitura do Município de Vargem Grande MA não forneceu alimentaçâo
escolar às escolas da rede no período de fevereiro a abril de 2014. A distribuição teve início
em 02/04/2014, sendo que de acordo com o calendário escolar, as aulas iniciaram—se no dia
18/02/2014. Por diversos problemas, como: falta de água, logística de distribuição, dentre
outros, a oferta de merenda escolar restou prejudicada no decorrer do exercício. Ressalta-se
que o mesmo problema foi constatado no exercício de 2013.
—

Evidências:
.

Calendário escolar 2014, Guias de remessas
corrente nº 15039—8, agência 2762—6, Banco do Brasil/SA:

tª

& 1 unos

e

extratos bancários da conta
..M

Dlas de
.

tendlmento

alor R$:
=«15mvw—mmmu-..W—

18/03/2014

118.704,00
14.43?

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
SA nº 046—004/2014, de
30/10/2014, a Prefeitura apresentou, por meio de expediente sem número, de 30/10/2014, a
seguinte justificativa:
—

O fato ocorreu em decorrência do processo licitatório que só que
foi publicado
em 20/03/2014.

Análise da equipe:
A justiflcativa corrobora & constatação. De acordo com as despesas realizadas,
guias de distribuições apresentadas e visitas às escolas, confrontados com o
calendário
escolar de 2014, não houve oferta da merenda escolar nos meses de fevereiro e
março/2013,
contrariando o disposto no artigo Sº, inciso II, da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013,
que estabelece que o ente federativo é responsável pela execução do PNAE,
inclusive pela
utilização de complementação dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE, de forma
&
ofertar alimentação nas escolas por, no mínimo 800 horas/aula, distribuídas em, no mínimo,
200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar, pelas ações de educação
alimentar e
nutricional & todos os alunos matriculados, garantindo no mínimo, uma refeição diária ao
público-alvo do Programa.

Portanto, permanece a constatação ressaltando—se que o início da distribuição
de gêneros alimentícios às escolas também ocorreu comatraso no
exercício anterior,

/

x

,.

'.v.
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constando como justificativa o procedimento licitatório, o que indica que a Prefeitura do
Município deverá adotar planejamento sistêmico dos processos de aquisição de gêneros da
Merenda escolar com a finalidade de evitar-se o desabastecimento das escolas no início do
período letivo.

Identificação do responsável;

CPF:-.875.353—Valor Original:

R$ 118.704,00

2.3 Não foi garantido aos alunos beneficiados pelo Programa Mais

Educação

O

mínimo de três refeições.
Fato:

A Prefeitura do Município de Vargem Grande MA não ofertou aOs alunos
beneficiados pelo Programa Mais Educação, o mínimo de três refeições diárias,
—

contrariando o estabelecido no artigo 43, da Resolução CD/FNDE nº 38/2009, de 16/07/2009
e alterações posteriores.

Evidências:
Cardápios apresentados e visitas às escolas nmnícipais:Tertulíano Torquato
Mesquita, María Carlos de Mesquita, João Anastácio dos Santos e Nossa Senhora de Fátima,
no período de 25 a 27/10/2014.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
SA nº 046-004/2014, de
30/10/2014, a Prefeitura apresentou, por meio de expediente sem número, de 30/10/2014, a
seguinte justificativa:
—

A EEx recebe uma transferência per capta da União para oferta de
alimentação escolar aos beneficiários do programa que consideramos
insuflciente para oferta conforme recomendação e a prefeitura ainda não teve
condições de investir para conºxplementar.

Análise da equipe:
Em que pese às justificativas. A situação apresentada deve ser corrigida pela
Prefeitura, de modo que os recursos sejam aplicados em conformidade com a legislação
vigente, pois 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.
De acordo com o artigo 55, inciso II, da referida resolução, as Entidades que
possuam escolas que participem do Programa Mais Educação, conforme previsto no Decreto
( ..

HI.
«
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nº 7.083, de 27 de janeiro de 2010, deverão cumprir os
seguintes critérios para que possam
ser atendidas com recursos financeiros do PNAE previstos nesta Resolução:
H possuir cozinhas e refeitórios adequados para
mínimo, três refeições diárias.
—

Educação,

o

0

fornecimmzto de, no

Ressalta—se que não foi ofertado aos participantes do Programa Mais
mínimo de três refeições, no exercício de 2013, sendoo fato reincidente.

Portanto, mantém-se a constatação.

2.4 Falta de indumentária adequada aos manipuladores de alimentos.
Fato:
Nas escolas municipais inspecionadas constatou-se que os manipuladores de
alimentos não estavam devidamente paramentados quanto ao uso dos equipamentos de
proteção individual EPI.
—

-

Evidências:
Inspeção in 1000 nas Escolas Municipais: Tertuliano Torquato Mesquita, María
Carlos de Mesquita, joão Anastácio dos Santos, Zenobía Barroso Oliveira, Clóvis Rodrigues
Viana, josé Firmino Gomes, Henrique La Roque, Nossa Senhora da Conceição, Nossa
Senhora de Fátima, Teclína Burgos dos Santos e São Bento.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
SA nº 046-004/2014, de
30/10/2014, a Prefeitura apresentou, por meio de documento sem número, de 30/10/2014, a
seguinte justificativa:
—

Foi orientado a todos os servidores manipuladores de alimentos , assim como
aos gestores e orientadores das escolas, sobre a importância de manter as
boas práticas de manipulação de alimentos e do uso de equipamentos de
proteção (: fun de diminuir o risco de contaminação dos alimentos ofertados
nas escolas. Apesar das orientações dadas muitos manipuladores se recusam
a utilizar os equipamentos.

Análise da equipe:
Em que pese às justificativas, & Prefeitura deverá adotar medidas semeadoras
para que os manipuladores de alimentos usem & indumentária adequada em comprimento &
legislação vigente.
A ausência de indumentária adequada para os manipuladores de alimentos
item 4.6, da Resolução RDC nº 216 da ANVISA/ Secretaría de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde, de 15/09/04, que estabelece que toda pessoa que trabalhe
em área de manipulação de alimentos deve usar obrigatoriamente roupa
protetora, sapatos

contraria

o

adequados, touca

—

e

luvas protetoras, laváveís ou descartáveis, de acordo com
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trabalho, visando

à

proteção dos alimentos contra possíveis contaminações,

Dessa forma, permanece a constatação.

2.5 Escolas não seguem os cardápios.

Fato:
Durante fiscalização "in loco" verificou—se que os alimentos distribuídos pela
Prefeitura às escolas, para o preparo da alimentação escolar, não correspondam ao cardápio
elaborado pelo nutricionista.

Evidências:
Guias de distribuição de gêneros alimentícios, cardápios apresentados e
Inspeção in loco no período de 25 a 27/09/2014, nas Escolas Municipais: 'l'ertuliano
Torquato Mesquita, María Carlos de Mesquita ejoão Anastácio dos Santos, Zenobia Barroso
Oliveira, Clóvis Rodrigues Viana, José Firmino Gomes, Henrique La Roque, Nossa Senhora
da Conceição, Nossa Senhora de Fátima e Teclina Burgos dos Santos e São Bento.

Manifestação da entidade:
Em atendiménto à Solicitação de Auditoria nº 046-004/2014, de 30/10/20] 4, a

Prefeitura apreSentou, por meio do expediente sem número de 30/10/2014,
justificativa:

a

seguinte

Em algumas escolas O cardápio não é seguido na integra por conta da
dihculdade de entrega dos produtos mais perecíveis, como hortifrútis, em
razão da extensão territorial, outro que eventualmente justifica o
descumprimento do cardápio e' a falta d'água quando há problema com
bombas dos poços, salvo essas exceções a orientação é manter o cardápio,
mas constatados os fatos tomaremos as medidas cabíveis para a execução do
cardápio.

Análise da equipe:
Na justificativa & Prefeitura aponta a falta d'água como uma das dificuldades
das escolas não seguirem os cardápios, 0 que foi verificado in loco pela equipe de auditóría
do FNDE.

Ainda, foi constatado que os gêneros alimentícios adquiridos distribuídos às
escolas não correspondem ao cardápio planejado pelo nutricionista, o que impossibilita que
os profissionais que preparam a merenda cumpram rigorosçunento o cardápio planejado
pelo responsável técnico pelo Programa, de forma a atender às necessidades nutricionais
dos alunos, em conformidade com as diretrizes estabelecidas no art. 14, da Resolução
(:D/FNDE nº 26, de 17/06/2013.
Dessa forma, mantém-se a constatação.

2.6 Ausência de atualização cadastral do Responsável Técnico pelo

D

'-.1
'»
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Programa.
Fato :
Em consulta ao Sistema de Cadastro de Nutricionistas
do PNAE - SINUTRI, no
período da fiscalização, constava o nome da
integrante do
corpo técnico de nutrição da Prefeitura do Município, porém,
constatou-se que a mesma não
faz mais parte do quadro técnico de nutrição da Prefeitura.

Sra.como

Evidências:

Verificação

in loco

18/10/2014.

e

consulta ao SINUTRI do FNDE, realizada em

Manifestação da entidade:
..-

.,

Em atendimento à Solicitação de Auditoria
SA nº 046-004/2014, de
30/10/2014, a Prefeitura apresentou, por meio de documento sem
número, 30/10/2014, a
—

seguinte justificativa:

':“nfrmmmmmumn-w—m

De acordo com as orientações do próprio FNDE, para excluir
os dados
correspondentes ao nutricionista RT ou QT do cadastro de nutricionistas do
PNAE, a EEX ou o nutricionista deverá solicitar a desvinculação
ofzcíahnente
ao FNDE, por meio de uma declaração de desvinculação
contendo as
seguintes informações. A prefeitura está tentando entrar em contato com a
nutricionista em questão para que se tome as providencias cabíveis.

~

'

Análise da equipe:
A justificativa apresentada explícita um dos procedimentos
para &
desvinculação da nutricionista conforme disposto no anexo II da Resolução/CD
FNDE nº 26,
de 17/06/2013, no entanto, no referido anexo consta a seguinte
observação:
Caso não seja possível a assinatura do nutricionista ou do
gestor, a declaração
de desvinculação poderá ser enviada ao FNDE contendo
justificativa da
ausência da assinatura, acompanhada de documentos que comprovem
o
afastamento do profissional como: rescisão de contrato, exoneração, registro
de término do período, carteira de trabalho, por qualquer
uma das partes
(profzssional ou gestor).

g

'

Dessa forma, permanece a constatação para que
atualização do referido cadastro no SINUTRI.

a

Prefeitura proceda

3. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP
DO ESCOLAR

a

«

exercício 2013

Objeto do Programa: Transferência de recursos financeiros,
em caráter
suplementar, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios,
destinados a custear 0
oferecimento de transporte escolar aos alunos do ensino fundamental
público residentes em
zona rural, com O objetivo de garantir o acesso a
educação.

“_

x”

(ºf)!
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Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 191.152,95
Extensão dos exames:

FNDE
2013.

à

Analísada & aplicação da totalidade dos recursos fmanceiros, transferidos pelo
conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, do exercício

Constataçõe “:
3.1 Atuação deficiente do GAGs-FUNDEB.

Fato:
O CAOS-FUNDEB não atuou de maneira satisfatória na sua função de controle
social e fiscalização da execução do Programa.

Evidências:
Ausência de registros das ações de acompanhamento realizadas pelo CACS—
FUNDEB, no exercício de 2013, nas Atas de reuniões realizadas com o Conselho em
29/10/2014.
,

Manifestação da entidade:
Em reunião realizada pela equipe de fiscalização com a Presidente do
e os conselheiros
GAGs/Fundeb/zom, Sra.
estes informaram que: não há registro de alunos
e
que não são beneficiados pelo transporte escolar rural, o município fxscahza periodicamente
o transporte escolar por meio de verificação de rotas, número de alunos transportados, há
sim o registro de transporte de alguns professores e pais de alunos no transporte
escolar, alguns veículos ainda estão conservados e outros não; o CACS nunca recebeu

denúncia do transporte escolar;

0

CACS se

reúne para avaliar

o

transporte

escolar duas vezes no ano uma em cada semestre. Concluiram sugerindo que se acabasse
com a terceirização e que os ônibus escolares viessem todos do FNDE.
—

Análise da equipe:
Com relação ao manifestado pelos conselheiros, é importante salientar as
atribuições para o CACs FUNDEB, exaradas no art. 24, caput e 5 9º da Lei nº 11.494/2007:

Acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a
aplicação do FUNDEB, a supervisão do censo escolar anual, da elaboração da
proposta orçamentária anuai, do emprego dos recursos federais transferidos à
conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE
serão exercidos por Conselhos instituídos especificamente para esse fim,
—

Incumbe, ainda, ao Conselho do FUNDEB emitir parecer sobre a Prestação de

Erê-”;)!.

x]"
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Contas apresentada pelo Poder Executivo, Parágrafo Único do artigo 27, da Lei nº
11.494/2007. Para o exercício dessas atribuições, o Conselho deve reunir-se periodicamente
para examinar os relatórios gerenciais e demonstrativos contábeis (balancetes mensais,
folhas de pagamentos, empenhos, notas fiscais, guias de recolhimento de encargos sociais,
extratos bancários, entre outros) apresentados pelo poder Executivo, solicitar informações,
por escrito, quando necessário; realizar vistorias nas escolas para confirmação dos dados do
censo escolar e verificação das ações executadas com recursos do Fundo; e registrar
declarações populares que noticiam possíveis irregularidades. Contudo, as declarações
apresentadas pelos conselheiros não se coadunam com as constatações, principalmente pelo
fato do conselho afirmar que em apenas duas vezes procedeu a avaliação do transporte
escolar. Estas Avaliações não foram registradas em relatório.
Dessa forma, mantém—se a constatação.

3.2 Ausência de identificação da documentação comprobatória com o
nome do FNDE.

Fato:
A Prefeitura do Município de Vargem Grande/MA não identificou a
documentação comprobatória da execução físico-financeira do Programa/Convênio com o
nomedo FNDE.

Evidências:
Nota físcaí
Dragão.

11.9

00366, de 04/05/2013, emitida pela Empresa Alito Posto

*

Manifestação da entidade:
A Prefeitura Municipal de Vargem Grande/MA, por meio do documento
Solicitação de Auditoria S.A. Nº 046—006/2014, reapresentou & documentação
devidamente identificada, conforme preceitua & norma vigente.

justificativa

à

Análise da equipe:
com

o

A ausência de identificação da documentação comprobatória das despesas
nome do Programa e do FNDE contraria o disposto no é 29, art. 15, da

Resolução/CD/FNDE nº 12, de 17/03/2011:
5 29

Todos os comprovantes de despesas realizadas com recursos transferidos
conta do programa devem ser originais ou equivalentes, na forma da
legislação regulamentar à qual os EEx estiverem sujeitos, devendo os recibos,
faturas, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios serem
emitidos em nome dos EEx, devidamente identificados com o nome do
PNATE/FNDE, e arquivados em sua sede, ainda que utilize serviços de
contabilidade de terceiros, juntamente com os documentos de prestação de
contas previstos no art. 17, pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data da
aprovação da prestação de contas anual do FNDE pelo Tribunal de Contasfda
a

l,.)
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União (TCU), referente ao exercício de repasse dos recursos.
A Procuradoria Federal do FNDE emitiu
dentre outros, com a seguinte conclusão:

o

Parecer nº 41/2007, de 27/07/2007,

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

Conforme

o

Acórdão 795/5008 - Primeira Cãmara/TCU:

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

extemporânea

Dessa forma, permanece a constatação, com a ressalva de que houve
& correta identificação da nota ﬁscal.

3.3 Ausência de controle do fornecimento do combustível adquirido.

Fato:
A Entidade não apresentou dºcumentação comprobatória que confignrasse

que a despesa realizada e o combustível adquirido, efetivamente, foi utilizado para
abastecer a frota de veículos do transporte escolar.

Evidências:
Ausência de controle de distribuição de combustíveis e notas fiscais de
quadro demonstrativo:
combustíveis,conforme
aquisição de

Nota Fiscal
Eletrônica nº

Fornecedor:
[

Auto Posto Dragão LTDA.
CNR]1198294322/0001-00[

Valor (R$)

Data

463

[19/09/201g/ 16.038,51

423

”14/08/2013“

20.509,63

367

”16/05/2013!

17.169,00

]

]

]

366

Jiõ/OS/zmsl 19.982,25

397

“15/07/2013jí 24.025,21J

]

Total

R$

][

(

97.724,58J
hi3

(:***/“a

-

x70
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Manifestação da entidade:
A Prefeitura Municipal de Vargem Grande/MA, por meio
do documento
à Solicitação de Auditoria S.A. Nº 046-006/2014, de
24/10/2014, manifestou o

justificativa
que segue:

controle de combustíveis era realizado da seguinte forma: O abastecimento
autorizado através de nota de abastecimento e acompanhado de
representante da Prefeitura. Periodicamente era gerada a nota fiscal e
encaminhada a Prefeitura acompanhada das respectivas notas de
abastecimento. Após conferencia/confirmação do valor cobrado e da correta
destinação do combustivel, as notas de abastecimento eram expurgadas e a
NF encaminhada para pagamento.
O

era.

Após recente Auditoria realizada pela CGU, fomos orientados pelo
Coordenador da Equipe de Fiscalização, Sr
a proceder o
controle conforme abaixo:
-

Segregar

gerar NFS para as notas de abastecimento destinados
exclusivamente ao transporte de alunos, que deverão ser pagas com recursos
do FUNDEB ou PNATE;
e

Segregar e gerar NFs para as notas de abastecimento destinadas a outras
atividades da educação básica, que deverão ser pagas com recursos do
—

FUNDEB.
-

Prazo de expurgo para a documentação, inciusive as notas de abastecimento.—
10 anos apósjulgamento da prestação de contas.

.

Análise da equipe:
A ausência de controle dos produtos fornecidos pela empresa
contratada, bem
como ausência da correta especificação dos produtos fornecidos, descritos
nos empenhos
emitidos e nas notas fiscais emitidas, compromete a análise da execução do
Programa, na
qual se busca estabelecer o nexo de causa entre o produto adquirido e
seu efetivo
fornecimento para atender especificamente a frota do transporte escolar.

A guarda da documentação encontra-se preceituado nos parágrafos zº e 3g
inciso II do art. 15 da Resolução/CD/FNDE nº 12, de 17/03/2011:

,

§ 29

Todos os comprovantes de despesas realizadas com recursos transferidos
conta do programa devem ser originais ou equivalentes, na forma da
legislação regulamentar à qual os EEX estiverem sujeitos, devendo os recibos,
faturas, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios serem
emitidos em nome dos EEX, devidamente identificados com o nome do
PNATE/FNDE, e arquivados em sua sede, ainda que utilize serviços de
contabilidade de terceiros,juntamente com os documentos de prestação de
contas previstos no art. 17, pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data
da
aprovação da prestação de contas anual do FNDE pelo Tribunal de Contas
da
a

[
lj;
CIT“.
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União (TCU), referente ao exercício de repasse dos recursos.

documentação de que trata o parágrafo anterior deverá ficar a
disposição do Tribunal de Contas da União (TCU), do FNDE, do Sistema de
Controle interno do Poder Executivo Federal e do CAOS/FUNDEB para
subsidiar, sempre que necessário, os trabalhos de auditoria, de fiscalização,
§

39 A

de inspeção e de análise da prestação de contas do programa.

Por oportuno, conciliando as informações apresentadas pela Entidade
constantes da planilha que identifica as rotas e veículos utilizados para o transporte de
escolares, obsewa'se que tanto a frota terceirizada, quanto os ônibus do Programa Caminho
da Escola, utilizam o "óleo diesel" como combustível, contudo, as despesas realizadas
referem—se a aquisição dos seguintes combustíveis: Diesel, Gasolina e Etanol Hidratado.
Dessa forma, a Entidade, não apresentou documentação comprobatória que
configurasse que a despesa realizada no total de R$41.047,44, referente à compra de
gasolina e Etanol hidratado, conforme demonstrado na tabela a seguir, fora destinada a
atender despesa com o transporte de escolares:

Empresa Auto Posto Dragão Ltda.

Nº Nota
Fiscal/Data

366/1

-

Gasolina

]

121211101

r

[

17.169,00

H

156,46

hidiatado
Totaiªª
(*

9.751,32

J
)

9.907,78

397/1

[

24.025,21

6.470,78

9.511,17

170,71

8,04

lí 6.641,49

l

-

463/1
19/09/2013

423/1
03/08/2013
—

—

06/07/2013

04/05/2013

04/05/2013

{ValorTota1NFl 19.982,23
--[

367/1

-

[[

]

20.509,53

]]

10.376,36 J]

4.599,99

J

l

0,00

2,61

9.519,21 [10.378,97

16.098,51

ll

4.599,95

Etanol hidratado + Gasolina

Dessa forma, em que pese a manifestação de se implementarem os
procedimentos de controle ora requeridos, permanece a constatação.

Identificação do resmnsável:
CPF:

_.875.353—-

Valor Original:

R$ 41.047,44

3.4 Descrição insuficiente na documentação comprobatória da
despesa.
'

Fato:

Vªd/J
<

.

»
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As notas de empenhos e as Notas fiscais discriminaram
genericamente os
serviços prestados, como manutenção preventiva ou manutenção
corretiva, sem especificar
que os veículos beneficiados foram os da frota do
transporte escolar, bem como não há a
identificação dos itens averiguados ou substituídos, consertos realizados,
etc.

Evidências:
Notas fiscais, conforme quadro demonstrativo:

Nota Fiscal
Eletrônica nº

Fornecedor

Data

Valor (R$)
~

17

[

L

718/04/2013]

12

l

7.475,00

]

—l 12/06/2013“__12.060,227

66

WLM/080013

3.925,00

719/09/2013]

7'547'50

]

CARIPI E SERVICOS LTDA

L

25

-ME.CNPjnº

L

93

L

30

“10/10/2OEIL1425220

34

WE/u/zoﬁt 17308.14]

2701023/0001—59

L

,

]10/10/20E]L 5.895,00
]

-

L

106
“

]

41

~

“WM/205]

_»

4.276,00

]m12/20131L21a79a4

Total“

J

Í
!

f

94.418,50

Manifestação da entidade:
A

Justificativa
justificativa:

à

Prefeitura Municipal de Vargem Grande/MA, por meio do
documento
Solicitação de Auditoria S.A> n.º 046-006/2014, apresentou
a seguinte

Mais uma vez reconhecemos a pobre descrição nos empenhos
e notas fiscais,
mais suplicamos em dizer que as despesas foram
empenhadas, liquidadas e
pagas e que os veículos do transporte escolar
estão funcionando
regularmente e as manutenções devidas são realizadas
constantemente.
Salientamos ainda que estamos tomando as devidas
providencias no que
respeito a identificação dos veículos em manutenção,
a identificação das
peças substituídas, e que de agora em diante estaremos
atentos com tais
apontamentos desta auditoria.

Análise da equipe:
A ausência de discriminação dos produtos
fornecidos, bem como a sua
vinculação aos veículos do PNATE, compromete a
análise da execução do Pro grama.

/“\

(E);
'

/,
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Ressaltamos o disposto no inciso I do art. 15 da Resolução/CD/FNDE nº 12, de 17/03/2011, e
alterações posteriores, que delimita os tipos de despesas sobre veículos utilizados para o
transporte de alunos da educação básica pública, residentes em área rural, de modo que
todas as despesas apresentadas devem estar corretamente identificadas e guardar
compatibilidade com as diretrizes do programa,

Em que pese o compromisso firmado pela Entidade de adotar rotinas
apontadas por esta fiscalização, relativas ao controle que permitam a identificação dos
veículos em manutenção e a identificação das peças substituídas, não se verifica nexo causal
da despesa realizada com as ações do PNATE. Dessa forma, portanto, permanece a
constatação.

Identificação do responsável:
CPF:

-.875.353—-

Valor Original:

R$ 94.418,50

3.5 Ausênciade regulamentos do poderexecutivo local disciplinando
uso dos veículos.

()

Fato:
A Prefeitura do Município de Vargem Grande/MA não possui regulamentação
que discipline o uso dos veículos destinados ao transporte do escolar.

Evidências:

Educacionais
24/10/2014.

Questionários aplicados com a gestora do Programa, Diretora de assuntos
e motoristas responsáveis pela condução dos veículos, no período de 20 a

Manifestação da entidade:
Não houve solicitação de manifestação.

Análise da equipe:
A ausência de legislação própria que regulamente o transporte do escolar
disposto nos §§ 1 e 2 do art. 49, da Resolução/CD/FNDE nº 18, de 19/06/2012, e
alterações posteriores, o qual estabelece que o uso dos veículos de transporte escolar deve
ser disciplinado em regulamentos do poder executivo dos Estados, Distrito Federal e
Municípios, obsewando as disposições legais vigentes:

contraria

o

§

"lº Os regulamentos

a

que se refere o caput devem dispor sobre os

critérios para identificar

os estudantes a serem beneficiados, bem
distância máxima a ser percorrida pelos estudantes entre a sua
residência e o ponto de embarque nos veículos de transporte escolar

como

a

r
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ou a escola.
§ 2º Os itinerários, em qualquer modalidade dos veículos de transporte
escolar, devem ser definidos de forma a garantir o menor tempo e
maior segurança dos estudantes nos percursos,

É importante ressaltar, que nas várias reuniões realizadas com os
conselheiros do CAC's FUNDEB e com os gestores do PNATE, inclusive com a presença do
Prefeito Municipal, foi enfatizado & necessidade do município implementar um normativo
que trate das questões relativas ao transporte do escolar.

Portanto, dessa forma, permanece a constatação.

3.6 Inobservância do percentual estabelecido para despesa com
comhustíveis
Fato:
A Prefeitura do Município de Vargem Grande/MA não observou o limite
percentual estabelecido para realização de despesas com combustível.

Evidências:
Notas fiscais n.ºs
Auto Posto Dragão LTDA.

367—1,

366-1, 397-1, 423-1, 463-1, emitidas pela empresa

Manifestação da entidade:

justificativa

à

A Prefeitura Municipal de Vargem Grande/MA, por meio do documento
Solicitação de Auditoria S.A. Nº 046-006/2014, apresentou a justificativa à

seguir:
Quanto ao percentual gasto com combustíveis, informamos a essa Auditoria,
que apesar _de ter ultrapassado o limite, as despesas foram empenhadas,
liquidas e pagas, e não ocorreu nenhum prejuízo ao erário publico.

Reconhecemos tal fato, mais que de agora por diante estaremos atentos ao
limite de gastos, fazendo o acompanhamento dos recursos recebidos e sua
legal distribuição.

Análise da equipe:
A

justificativa apresentada pela Entidade corrobora

a constatação. O
percentual estabelecido pelo PNATE, para execução de despesas com aquisição de

combustível para os veículos do transporte de escolares, encontra—se estabelecido na alínea
“c", art. 15, da Resolução/CD/FNDE nº 12, de 17/03/2011:

“c" - as despesas
Os recursos repassados a conta do PNATE destinar-se-ão:
com combustíveis e lubrificantes não poderão exceder ao equivalente a R$
3.000,00 (três mil reais) mensais, quando o valor da parcela for de até R$
"\
[º:/.

!
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15.000,00 (quinze mil reais), e a 20% (vinte por cento) do total recebido no
exercício quando o valor da parcela mensal for superior a R$ 15.000,00
(quinze mil reais).
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL
.

L

191.152,95

.

Limite

PNATE Valor
Repassado (R$)

O

I

A),

.
alinea c II , art.
15
H

“

da

Resoluglomi/FNDE

[L

38.230,59

4

n .º.

ºA)

Valor (R$)

[gªl

97.724,58

Executado

%

].

Dessa forma, mantém-se a constatação.

3.7 Inconsistência nas informações apresentadas relativas às rotas dos
transportes escolares.

Fato:
A Prefeitura do Municipio de Vargem Grande/MA não apresentou informações
precisas e conclusivas relativas às rotas realizadas pelos transportes escolares.

Evidências:
Planilhas apresentadas pela Prefeitura relativas às rotas percorridas pelos
veículos do Programa Caminho da Escola.

Manifestação da entidade:
A Prefeitura Municipal de Vargem Grande/MA, por meio do documento
justificativa à Solicitação de Auditoria S.A. Nº 046-006/2014, apresentou planilha contendo
a identificação de 25 (vinte e cinco) escolas da zona rural e seus respectivos
povoados/distritos, turno, nº de alunos, identificação dos ônibus da frota terceirizada e do
caminho da escola, com suas respectivas placas, ano de fabricação, combustível, e horários.

Análise da equipe:
A planilha apresentada pela Entidade, não contém informação relativa à
distância percorrida em cada rota, tampouco o tempo gasto em cada percurso.
Ao fixar o itinerário para veículos que levam e trazem crianças, a Entidade
deve evitar que elas percorrem caminhadas superiores a 2 ou 3 quilômetros até o ponto
onde o veículo passa. Conforme orientação contida na Cartilha do Transporte Escolar
(publicação MEC/INEP), os itinerários devem ser fixados em função da localização da
residência/escola do aluno, observando-se para que o trajeto residência/escola de cada
aluno transportado possua no máximo:

'

crianças com até

-

crianças com mais de 8 anos

8 anos

—

30 minutos,—

60 minutos.

(_

['à—"$) .

kª“
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Ressaltamos o objetivo do PNATE no sentido de oferecer transporte escolar
para o acesso e a permanência dos alunos das escolas da educação básica pública,
residentes em área rural, por meio de assistência financeira, em caráter suplementar
contribuindo, assim, para a diminuição dos índices de repetência e evasão escolar.
Dessa forma, mantém-se a constatação.

3.8 Preferência à forma presencial do Pregão sem a devida

justificativa.
Fato:
Na contratação da aquisição de combustíveis para atender aos veículos do
Transporte Escolar, a Prefeitura Municipal realizou o certame licitatório Pregão Presencial,
porém, preteriu sem a devida justificativa a modalidade Pregão na forma eletrônica.

Evidências:
Pregão Presencial nº 002/2013, Processo nº 000240/2013, de 01/03/2013.
»—--—

Manifestação da entidade:

—

justificativa

A Prefeitura Municipal de Vargem Grande/MA, por meio do documento
Solicitação de Auditoria S.A. Nº 046-006/2014, apresentou a seguinte

à

justificativa:

'

A modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e
serviços comuns e no âmbito da União, foi regulamentada por meio do
Decreto 3.555/2000. A Lei 10.520/2002, por sua vez, instituiu a referida
modalidade em todos os âmbitos da Administração Pública, admitindo, de
antemão, 'o uso de recursos de tecnologia da informação, nos termos de
regulamentação especifica”, o que veio a ser efetivado por meio do Decreto

5.504/2005. Este estabeleceu

a exigência de utilização do pregão,
preferencialmente na forma eletrônica, nos casos de contratações de bens e
serviços comuns e, em caso de inviabilidade do uso da forma eletrônica,
conforme dicção do § 29, do art. 19, do referido decreto, 'deverá ser
devidamente justificada pelo dirigente ou autoridade competente'.

Logo, ao que se entende,

a

modalidade pregão e' obrigatória, ser eletrônico e'
a escolha pelo uso do pregão presencial foi

preferencial. No caso concreto,

motivada pelos seguintes fatores.a) maior celeridade na condução do certame, haja vista que a instabilidade da
conexão à internet no município, como em quase todo o estacio, é notória;
l)) indução de maior disputa de lances;

c) impede/dificulta

d) permite

o

a

possibilidade de conluio;

esclarecimento in loco de qualquer pendência;
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e) possibilita a gravação e filmagem da sessão pública.

Análise da equipe:
0 Pregão Presencial analisado não contém previamente nos respectivos
autos justificativa e comprovação técnica quanto à impossibilidade de sua realização,
contrariando o disposto no inciso I, do art. lª, do Decreto nº 5504, de 05/08/2005, o qual
estabelece que na inviabilidade da utilização do pregão na forma eletrônica deverá ser
devidamente justificada pelo dirigente ou autoridade competente responsável pela
licitação.
Em que pese as alegações apresentadas pela Entidade, o pregão eletrônico,
entre outras, apresenta as seguintes vantagens: maior abrangência, maior competitividade
(proposta mais vantajosa), agilidade e rapidez maior transparência, desbnrocratização,
menor possibilidade de conluio, possibilidade de fazer mais de um pregão simultaneamente.
Conclui-se que o pregão eletrônico é a modalidade de licitação mais vantajosa, pois
apresenta comprovado potencial de redução mais significativo para tempo e preço,
entendimento este, fortalecido pela seguinte decisão do TCU
:

Acórdão nº 363/2012

—

lª Câmara/TCU.-

”(...) só adote a modalidade licitatório pregão presencial guarida for possível
justificar e comprovar tecnicamente a impossibilidade do uso do pregão
eletrônico, anexando aos autos os elementos probatórios necessários, sob
pena de ofensa ao disposto no art, 4°, § 19, do Decreto nº 5450/2005.”
Dessa forma, permanece a constatação.

3.9 Utilização de modalidade/tipo de licitação menos vantajosa para

administração.
Fato:
Na contratação da aquisição de combustíveis para atender aos veículos do
transporte escolar, a Prefeitura Municipal realizou o certame licitatório Pregão Presencial,
tipo menor preço global, porém, preteriu sem a devídajustificativa a modalidade Presencial,
tipo menor preço por item, que serevelou mais vantajosa para a administração, sem a
devida justificativa.
'

'

Evidências:
Edital nº 002/2013-CPL

e

Propostas de preços dos licitantes.

Manifestação da entidade:

justificativa

à

A Prefeitura Municipal de Vargem Grande/MA, por meio do documento
Solicitação de Auditoria S.A. Nº 046—006/2014, apresentou o que segue.A modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e
serviços comuns e no âmbito da União, foiregulamentada por meio do
Í.
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Decreto 3,555/2000. A Lei 10.520/2002, por sua vez, instituiu a referida
modalidade em todos os âmbitos da Administração Pública, admitindo, de
antemão, 'o uso de recursos de tecnologia da informação, nos termos de
regulamentação especifica', o que veio a ser efetivado por meio do Decreto
5.504/2005. Este estabeleceu a exigência de utilização do pregão,
preferencialmente na forma eletrônica, nos casos de contratações de bens e
serviços comuns e, em caso de inviabilidade do uso da forma eletrônica,
conforme dicção do § 29, do art. lª, do referido decreto, 'deverá ser
devidamentejustificada pelo dirigente ou autoridade competente'.
Logo, ao que se entende, a modalidade pregão é obrigatória, ser eletrônico é
preferencial. No caso concreto, a escolha pelo uso do pregão presencial foi
motivada pelos seguintes fatores:
a) maior celeridade na condução do certame, haja vista que a instabilidade da
conexão à internet no município, como em quase todo o estado, é notória,-

b) indução de maior disputa de lances;
c) impede/dificulta a possibilidade de conluio;

d) permite o esclarecimento in loco de qualquer pendência; e
e) possibilita a gravação e filmagem da sessão pública.

Análise da equipe:
Em que pese a justificativa apresentada pela Entidade, ressaltamos que o tipo
de licitação mais utilizado na prática é o menor preço, por meio do qual a proposta
declarada vencedora (mais vantajosa) é aquela que apresente o menor preço para o objeto
licitado, Na modalidade pregão é obrigatório o uso do tipo menor preço (art. 4º, X, da Lei nº
10.520/2002). Assim se dá pela própria natureza da modalidade pregão, cabível para
produtos e serviços mais simples, entendidos como bens ou serviços comuns.

Neste viés, de forma a buscar o melhor resultado possível e a otimização dos
recursos públicos, é possível e recomendado pelos órgãos de controle, que, os produtos
sejam agrupados em itens ou lotes homogêneos, permitindo maior competitividade por meio
da participação de empresas de menor porte. Assim dispõe a Súmula nº 247 do TCU:
É obrigatória

a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos
editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e
alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o
conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o
objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não
dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da
totalidade do objeto, possam fazê—lo com relação a itens ou unidades
autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa
divisibilidade.

f

:'
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A licitação destina—se a garantir a observância do princípio constitucional da
seleção da proposta mais vantajosa para a administração, devendo ser
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa,
da vincuiação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes
são
correlatos. Conforme demonstrado na Coluna “D" da tabela comparativa abaixo, verifica-se
que ao preterir & licitação tipo menor preço, por item, a administração deixou de auferir
uma economia total de R$ 86.490,00, não sendo, ademais, justificável & opção que adotou
para o tipo de licitação.

isonomia,

&

TABELA COMPARATIVA
A

|

B

|L

(A)

~

LÓleo Diesel

Preço
~

~~

R$ Total

unit.

R$
~~

~~

R$ Total

relação A

R$
~~

Lt5“n150.000"3,051|457.500,00 “3,86” 428.850,00
Lts

300

~

~

[

.OÍªÉº.

]

%total, Economia
deBem
em R$

Preço

Lts “280.000" 2,4 "672.000,001L2,2 “615.720,06?“

lndlauhco

D

II

Economia

|

—-i- Gasolina"

O

.

~

unit.
~

(B) POStO Sansão

335350030

Especiflcação
Unid. Quant.
do 1aroduto

TI

|"

alô—“56.280,00!
28.650,00!“

9,37

13,8

4.140,00

11,9

3.570,00

8,62

570,00

13,05

9.135,00

11,9

8.330,00

9,12

805,00

8,90

220,00

~

0.190

Lts

Lubrificante

Oleºdºfrºiº

Lts

5001111

200
~~

~

~

700

2.000,00

10
~

~~

TOTAL

~

“1.144.775,0ã

Portanto, mantém—se

a

1.780,00

8,9
~

constatação, com

]1.058.250,00||
o

~

~

_[]86.525,00|

indicativo de prejuízo ao erário.

Identificação do responsável:

CPF:-.875.353-Valor Original:

R$ 86.525,00

3.10 Descrição insuficiente dos produtos na documentação
comprobatória.
Fato:
Na documentação comprobatória das despesas relativas ao fºrnecimento do
combustível adquirido com recursos do Programa os serviços não foram descritos com
detalhamento suficiente para sua perfeita identificação, de forma a caracterizar que a
despesa foi destinada ao atendimento da frota que atende ao transporte escolar.
|-
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Evidências:
Processos de pagamento das notas fiscais:

Nota Fiscal
Eletrônica nº

Fornecedor:

463

Data

Valor (R$)

][19/09/2013l[16.038,51

.

423

“ill/08001312050963

[367

ll16/05/2013]17.169,00

ªo

"16/05/2013J19.982,23

[397

”15/07/201312402521

_

êâitnnªsªããiãgâfolóàâb

J
[

]

I

]

Total R$

“97.724,58
]

Manifestação da entidade:
A Prefeitura Municipal de Vargem Grande/MA, por meio do documento
"Justificativa à Solicitação de Auditoria S.A. nº 046-006/2014”, de 24/10/2014, manifestou o
que segue:

Informamos a essa Auditoria que reconhecemos tal fato de insuficiência na
descrição das despesas, mas suplicamos em dizer que as despesas foram
empenhadas, liquidadas e pagas; que existe regularidade na distribuição do
transporte escolar, e não na alta de combustiveis para os mesmos.
Salientamos ainda quejá estamos tomando as devidas providencias para que
não ocorra mais tai falha, no que diz respeito a identificação da distribuição
de combustiveis tais como: caracterização do veículo, da rota, da origem dos
recursos, etc.

Análise da equipe:
A ausência da discriminação dos produtos fornecidos e da sua vinculação aos
veiculos do PNATE, compromete a análise da execução'do Programa. Ressaltamos o
disposto no inciso I do art. 15 da Resolução/CD/FNDE nº 12, de 17/03/2011, e alterações
posteriores, que delimita os tipos de despesas sobre veiculos utilizados para o transporte de
alunos da educação básica pública, residentes em área rural, de modo que todas as
despesas apresentadas devem estar corretamente identificatas e guardar compatibilidade
com as diretrizes do programa.
v

Portanto, em que pese o compromisso firmado pela Entidade de adotar
rotinas de controle que permitam a identificação da distribuição de combustives tais como:
caracterização do veículo, da rota, da origem dos recursos, etc., permanece a constatação,
tendo em vista que não foi possível estabelecer nexo causal entre os gastos realizados e sua
aplicação em benefício do programa.
'

f"
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4. PLANO DE AÇÃO ARTECULADA

—

TRANSFERENCIA DIRETA

-

exercício 2012
Objeto do Programa: Apoio fmanceiro para aquisição de veículo automotor,
com especificações para transporte escolar, conforme Termo de Compromisso no Plano de
Ações Articuladas - PAR nº 3618/2012, na subação VEÍCULOS ESCOLARES CAMINHO DA
ESCOLA - ônibus Acessível.
—

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 822.520,00
Extensão dos exames:
Analisada & aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Plano de Ação Articulada-PAR, conforme Termo de Compromisso nº
3618/2012.

Constatações:
4.1 Veículo depreciado, sem condições de uso.

Fato:
O veículo ônibus, placa NXA-2564, adquirido com recursos do Programa
Caminho da Escola, está em completo estado de sucateamento (sem rodas, painel do
motorista destruído, bancos quebrados, faróis e lanternas quebradas).

Evidências:
Vistoria no Veículo NMG-2564, realizada in loco, em 23/10/2014.

NGC-2564

—

Vista da trazeira do veículo

NCC«2564

-

Banco e cintos de seguran?a danincados
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NCO—2564

-

Painel do motorista depreciado

NGC-2564

—

-;
NGC-2564

»

Cadeira de rodas

NGC-2564

~

Vesta lateral, ve7culo sem rodas

'"
-

~

'

~x

Vista da frente do ve?culo

Manifestação da entidade:
A Prefeitura Municipal de Vargem Grande/MA, por meio do documento
Solicitação de Auditoria S.A. nº 046-006/2014, de 24/10/2014, apresentou a
manifestação à seguir:

justificativa

à

Ao ínicio do presente mandato, o referido veículojá se encontrava sucmfeado.

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora constatação. A Entidade ao ser
beneficiada com recursos para aquisição de ônibus com recursos do Programa Caminho da
Escola se compromete mediante assinatura de Termo de Compromisso & assegurar a
manutenção do veículo, conforme previsão disposta nos incisos VI] e VIII do artigo Sº, da
&eolnção/CD/FNDF nº 64 de 16 de novembro de 20] J:

Art.

59 A

aquisição do(s) veículo(s) será efetivada pelo município beneficiado,

que se obriga a:

VII - responsabilizar-se pela manutenção do(s) veículo(s), inclusive quanto a
caracterização externa original de fábrica do Programa Caminho da Escola,
em conformidáde com a especificação de veículos escolares definida pelo
INMETRO e o FNDE, sendo permitida apenas a inclusão do nome ou
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Vi?

logomarca da prefeitura;

VIH - assegurar a conservação do(s) veículo(s), custeando
as despesas
pertinentes ao seu uso, inclusive responsa!)ilízando-se pelo pagamento
de
taxas, impostos e eventuais multas incidentes sobre o(s)
veícu10(s), efetivando,
além do seguro obrigatório exigido no Código de Trânsito
Brasileiro, o seguro
total do(s) veículo(s) contra danos materiais e vítimas por acidente.
A falta de manutenção e a consequente retirada do veículo
de circulação
comprometem a qualidade do atendimento do transporte de escolares no
Município.
Ressalta—se que a Entidade não se manifestou quanto a sua
intenção de restaurar o veículo
as atividades de transporte escolar.

Dessa forma, permanece a constatação.

4.2 Veículos em condições inadequadas para

O

transporte de escolares.

Fato:
Osvônibus adquinidQs_c0m reçursos, do Programa Caminho da Escola,
apresentam diversos problemas de funcionamento que impactam na segurança do
transporte dos alunos e na continuidade da oferta do transporte de escolares.

Evidências:
Vistoria nos Veículos, em 23/10/2014, conforme quadro demonstrativo:
FNDE (PNATE

Pim-.a

-

PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR)

Estos Constatações

motorista possuí habilitação na categoria AD, não tem curso de especialização em transporte escolar, só de transporte de
passageirosl Não conta com an.—(nio de monitor. O veículo encontra-se com alguns problemas de mecânica. como: a porta não
abre nem fecha no automático e está amarrada com uma borracha preta, a buzina não funciona e os cintos de segurança não
são utilizados, estão colocados por baixo dos bancos sem condição de uso. elevador com defeito, veículo com mais
de trínka
crianças, sem monitor. extintor esgotado. O motorista atua desde março. o veículo apresenta defeito regularmente. Na
entrevista com os usuários foi constatado que às vezes o transporte falta e as crianças não vão à escola, o transporte de
caronas é frequente, sendo mais professores e pais de aluno. A partir de março/2014, o ônibus apresentou problemas pelo
menos uma vez por semana, ficando até três dias seguidos sem rodar.
O

DIZ-49713
“"

01249138

01 a

05

01 e

02

O motorista informou que estava tudo ótimo com o veículo. mas ao chegarmos à escola quando o elevador
foi acionado para
descer um cadeirante não funcionou e ficou emperrado. o aluno teve que ser retirado no colo, segundo o motorista esse
defeito apareceu naquela hora, mas iria acionar o mecânico.

&,

'.

'“x

X

)

/

'

X
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motorista possui habilitação da categoria AD. Não conta com auxílio de monitor. Realizou a rota da dia num ônibus (lr.
Programa Caminho da Escola novo ainda sem emplacamento, em substituição ao veículo tercein'zado que se encontrava
parado para conserto, com o para-brisa dianteiro deslocada da posição e com o ressecamento (las borrachas na iminência de
cair, parado há um mês, sem previsão de conserto, () motorista informou que quando os carros apresentam defeito, há demora
em consertar. Visitamos o local onde o ônibus se encontrava parado, foi constatado que além deste, existe o mesmo problema
da poria que não funciona no automático e encontrava-se amarrada com uma honnchn preta, os bancos estão duniãcadus e os
cintos de seguranca amarrados por baixo dos bancos sem condições de uso. Nas entrevistas com os usuários, constatou-se.
que às vezes o ônibus atrasa para chegar, as caronas são frequentes, sendo mais professores, pneus l'ecapeatlos apresenta
pequena folga na banda de rodagem.
O

Dln

0111-3761

08

motorista possui habilitação da categon'a AD. é terceirizado, não tem cume de especialização em transporte escolar, só de
primeiros socorros. Não conta com auxílio de monitor. O ônibus se encontrava baslanle danificado, a porta não funcionava no
automático e estava amarrada corn uma borracha preta. 0 para-brisa dianteiro eslava trincado e de acordo com informações
do motorista () motor está esquentando bastante (a prefeitura ficou de arrumar o veículo até o final do ano), sendo necessário
por água ao longo da viagem. a cadeira de rodas foi retirada do local e alguns cintos de segurança estão estragados e outros
entmnhados por baixo do banco sem condições de uso. Quando das entrevistas com os usuários, informaram que. os atrasos
são raras, as caronas são diárias, além dos pais e professores também são transportadas pessoas da comunidade, mas o
ônibus nunca fica lotado. Reclama da falta de revisão do veículo. o veículo não possui monitor para acompanhar o transporte
dos alunos.
O

NXA—BOOB

ºl ª

motorista possui habilitação da categoria AD, não tem curso de especialização em iranspmte escolar, só de. tmn,—aporte de
passageiros e de instrutor de trânsito. O Veículo se encontrava bastante (laníãcadu, & porta não funcíunnva uu automático e
estava emanada com uma borracha praia, os estofados de dois bancos estão rasgados e os cintos de segunmça amurmzlus
por baixo do banco. não podendo ser utilizados. Não conta com auxôio de monitor. Para-choque dianleim danilicado, extintor
de incêndio - vencido, buzina não funciona, ônibus sujo, bancos rasgados (assentos &: encosto), ausência da cadeira de rudas.
Na entrevista com os alunos informaram que o transporte falta de vez em quando. a respeito das Cªronas, sãu frequentes e
além dos professores e pais, transportam também pessoas da cmmmídade.
O

DIZ—8890

Ola
09

Fonte: Papeis de U'Abllhb FN DE

.

Entrevista com motoristas realizadas

py técnico do PNATE

~

v.

NXA—BODS

[Parafuso exposto)

DIZ-3761

-

(

.-_.

cinto de segurança deteriorados. veículo sujo
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Onibus from terceirizada

~
~

Onibus

-

Frota terceirizada - bancos sujos, rasgados

e sem

cinto de

'

seguran's'a

012-8890 sem

a

cadeira de rodas, borrracha segurando a porta

~
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Manifestação da entidade:
Prefeitura Municipal de Vargem Grande/MA, por meio do documento
Solicitação de Auditoria S.A. Nº 046-006/2014, de 24/10/2014, manifestou o

A

Justificativa
que segue:

à

.
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Placas: OIZ-4928; DIZ-4988; OIZ—3761;NXA—9006, E Giz-8890

quadro de servidores do município só passou a dispor de motoristas
efetivos, & partir de 2014. O edital do concurso não previa especialização em
transporte escolar. Assim, nos comprometemos a providenciar o treinamento
apontado, para todos os motoristas do nosso quadro funcional, que atuam no
transporte de alunos. Quanto aos motoristas da Empresa Iicítada, iremos
notifzca—Ia e exigir citado treinamento.
O

Na estrutura administrativa do município, não consta o cargo de Monitor, mas
no transporte coletivo, a presença dos professores ajuda a manter cz ordem
durante o trajeto,
A presença dos pais fundamenta-se com base no artigo 49, parágrafo único,
alínea ”a“ da lei 8.069, de 13/07/1990, e é do conhecimento desta
municipalidade apenas a presença dos mesmos para os alunos da pré«escola (?
fundamental
etapa (do primeiro ao terceiro ano), entretanto estaremos
verificando se há presença de país ou responsáveis para as series maiores.

lº

Quanto a presença de pessoas da comunidade, não ligadas a alunos das series
acima referidas, iremos proceder novamente orientação aos motoristas,
através de reunião, para que seja coíbída tal pratica.
Com referencia aos problemas mecânicos apontados, informamos que no
município não dispomos de oficinas especializadas na manutenção dos
mesmos, o que nos obriga ao deslocamento do veículo para a Capital do
Estado, localizada a 170 KM de distancia, o que, de certa forma, nos causa
problemas, pois, não dispomos de veículos para fazer a substituição e temos
que cumprir o que determina o art, 24, inciso Iº, da lei 9394/96. Para evitar
solução de continuidade na oferta do transporte escolar, optamos por fazer as
revisões nos períodos de recesso.

Quanto aos cintos de segurança, enviaremos uma nota explicativa para todos
os motoristas, para que-on'entem os alunos na utilização daquele equipamento
de segurança.

Análise da equipe:
As más condições dos veículos utilizados para o transporte de escolares
representam riscos à segurança dos estudantes e de terceiros, além de infringir normas de
trânsito e ser incoerente com a execução do PNATE, haja vista que a Entidade é autorizada
a utilizar os recursos do PNATE (de caráter suplementar, art. 2ª, Resolução/CD/FNDE nº
12/2011), com a manutenção dos veículos, conforme dispõe o art. 15, da
Resolução/CD/FNDE nº 12, de 17/03/2011, e alterações posteriores:
Os recursos repassados

conta do PNATE destinar-se—ão a pagamentos de
despesas com reforma, seguros, licenciamento, impostos e taxas, pneus,
câmaras e serviços de mecânica em freio, suspensão, câmbio, motor, elétrica
e funilaria, recuperação de assentos, combustível e Iubrifzcantes do veículo
&
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ou, no que couber, da embarcação utilizada para o transporte de alunos da
educação básica pública, residentes em área rural.

Ressaltamos que as inadequações constatadas nas vistorias realizadas por
esta Auditoria, infringem dispositivos da Lei nº 9.503, de 23/09/1997:
- veículos em mau estado de
conservação, comprometendo a segurança,
excesso de fumaça expedida pelo escapamento e itens de segurança em situação irregular
(cinto de segurança danificados e/ou em quantidades insuficientes e extintor com prazo de
validade, vencido), art. (5) 27, 136, inciso VI e. 230, incisos VIII e IX, e 231, inciso III,-

veículo sem autorização para condução de escolares e sem a comprovação
da regular inspeção de segurança veicular semestral, art.(s) 136, 137 e 230, inciso VIII e
XX;
—

condutores sem a certificação de aprovados em curso especializado, nos
termos da regulamentação do CONTRAN, art. 138, inciso V.
-—

Em que pese o compromisso do gestor em providenciar o treinamento
apontado, para todos os motoristas de quadro funcional da prefeitura, bem como aos demais
motoristas da ”empresa contratado, () cometimento das infrações acima citadas estão
passíveis de apreensão dos veículos e consequente descontinuidade do transporte de
escolares e prejuízo ao acesso à educação, um dos pilares do Programa,
Dessa forma, permanece a presente constatação.
«.5.

Conclusão:

5.1. As questões ievantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em
itens especificos deste Relatório, para cada um dos programas fiscalizados, constando

adiante as respectivas recomendações e encaminhamentos propostos:
Nas constatações referentes aos subitens 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,- 2.1, 2,3, 2.4, 2.5,
2.6; 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 4.1 e 4.2, foram verificadas impropriedades na
operacionalização dos Programas/Convênios que merecem atuação das Diretorias técnicas
desta Autarquia responsáveis pelos Programas,-

Identificou-se prejuízo ao erário, conforme consignado nos subitens 1.1, 2.2,
3.4
e
3,3,
3.9, devendo os responsáveis serem diligenciados a recolherem ao erário os
valores correspondentes, no prazo de 30 (trinta) dias e, caso não regularizada a situação, a
Diretoria Financeira desta Autarquia será comunicada para fins de eventual cobrança do
débito em tomada de contas especial TCE.
»

5.2 Conclusão

—

Denúncia de irregularidades no PNATE

Conforme verificado durante a fiscalização nos Programas: Caminho da Escola
transporte de escolares no município é realizado por meio de veículos do
Programa Caminho da Escola, que à exceção dos ônibus novos, apresentam problemas
mecânicos que inspiram a adoção de medidas imediatas da Entidade haja vista, o risco de
falta de continuidade dos serviços. Contudo, é relevante alertar para as péssimas condições
e PNATE/2013, o

Q“;
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.de segurança dos ônibus utilizados pela empresa contratada, que corrobora os itens
elencados na denúncia. Foram verificadas falhas de gestão e de controle nas rotas, relativas
ao planejamento e controle das despesas efetuadas com recursos repassados pelo PNATE,
apontadas em itens especificos deste Relatório, bem como, coniirmados os elementos que
constam na denúncia relativos a: transporte de má qualidade, atraso dos veículos ou
antecipação desses nas rotas, haja vista a falta de controle efetivo das rotas realizadas pelos
veículos, transporte de professores e outros tipos de carona e à má qualidade dos veículos.
5.3 Programa Nacional de

Alimentação Escolar PNAE.
—

Em relação à denúncia acerca da execução do Programa de Alimentação
Escolar de que: os alimentos da agricultura familiar não são fornecidos às escolas rurais; a
merenda é prejudicada pela qualidade da água que não é adequada ao consumo; o
fornecimento de gêneros alimentícios sofrem atrasos constantes e a quantidade liberada
não e' suficiente, tem-se:

Durante o período da fiscalização, verificou-se que os itens relacionados e
tratados em pontos específicos deste Relatório de Auditoria ratificam o teor da denúncia
com as seguintes ressalvas:
As estruturas das 'esColas' foram adaptadas a partir de 2012, sendo visíveis
essas melhorias, com exceção a escola Nossa Senhora da Conceição, Comunidade do
Saquinho, que se encontra em péssimas condições e a merenda é feita na casa da
manipuladora de alimentos;

Não existe controle eficiente da distribuição dos gêneros, no entanto, não
houve desabastecimento das escolas em 2014, sendo que o fator que mais impacta
negativamente na oferta da merenda aos alunos beneficiados é a escassez/qualidade da
água, uma vez que as unidades escolares apresentaram problemas relacionados ao
abastecimento e houve vários relatos de que a merenda deixou de ser servida por falta de
água, pela qualidade ruim da mesma ou problemas nas bombas d'água das escolas que
quebram frequentemente.
'

Dessa forma considera-se procedente a denúncia

5.4 Relevante mencionar que a observância das conclusões e 0 atendimento
tempestivo às recomendações desta Auditoria Interna, direcionadas aos dirigentes desta
Autarquia e consignadas no presente Relatório, são de caráter preventivo e/ou corretivo e
tem por objetivo aprimorar os processos administrativos e/ou evitar a continuidade de
eventuais falhas que podem comprometer o resultado da gestão dos administradores,
relativamente aos Programas e Convênios financiados com recursos transferidos pela
Autarquia.

\)

6. Recomendações:
6.1. A DIATA

f
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6.1.1. diligenciar

o

Sr.

-.875.353-, Prefeito de Vargem Grande/MA,

a

restituir no prazo

de 30

CPF nº
(trinta) dias aos

cofres do FNDE, a título de débito, os valores originais impugnados no total de R$ 99.902,00
(Noventa e nove mil, novecentos e dois reais centavos), referente ao não fornecimento de
alimentação escolar aos alunos no de março de 2013, acrescidos de juros e correção
monetária aplicados a partir das datas e valores constantes no quadro evidência da
constatação do subitem 3.5. Para o cálculo do montante a ser recolhido deverá ser utilizado
o Sistema Débito do Tribunal de Contas da União TCU, acessado em seu sítio virtual pela
página "http://contas.tcu.gov.br/dehito/ifVeb/Dehito/CalculoDeDebito.faces", lançando o
débito no grupo "Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua ocorrência. No
grupo "informações do débito" deverá ser ativada a opção "Aplicarjuros“ 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, r e e n c
p
—

hidonosítiovirtualdoTesouroNacional
(https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp)

com os seguintes dados:
UG/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 18888—3, Número de Referência
212198001. Caso não haja o atendimento, encaminhar a diligência à Diretoria Financeira
DIFIN, para conhecimento e providências pertinentes. conforme subitem(ns) 1.1.
—

diligencíar

Sr.
CPF nº
..875.353., Prefeito de Vargem Grande/MA, a restituir no prazo de 30 (trinta) dias aos
cofres do FNDE, a título de débito, os valores originais impugnados no total de R$
118.704,00 (cento e dezoito mil, setecentos e quatro reais), referente ao não fornecimento
de alimentação escolar aos alunos no de março de 2014, acrescidos de juros e correção
monetária aplicados a partir das datas e valores constantes no quadro evidência da
constatação do subitem 2.2. Para o cálculo do montante a ser recolhido deverá ser utilizado
o Sistema Débito do Tribunal de Contas da União TCU, acessado em seu sítio
virtual pela
6—1—2-

0

“

.—

página “http://contas.tou.govhr/debito/Web/Dehito/CalculoDeDebitofaces", lançando o
débito no grupo “Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua ocorrência. No
grupo "Informações do débito” deverá ser ativada a opção “Aplicar juros“ e lançada no
campo "Data atualização" a data em que o recolhimento estará sendo efetuado. O
recolhimento deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento da União - GRU, r e e n c
p

hidonositiovirtua'ldoTesouroNacional
(https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp)

Sr-.

com os seguintes dados:
UG/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 18888-3, Número de Referência
212198001. Caso não haja o atendimento, encaminhar a diligência à Diretoria Financeira
DIFIN, para conhecimento e providências pertinentes. conforme subitem(ns) 2.2.
—

6.1.3- diligencíªr 0
CPF nº
..875.353., Prefeito de Vargem Grande/MA, a restituir no prazo de 30 (trinta) dias aos
cofres do FNDE, a titulo de débito, os valores originais impugnados de R$ 41.047,44
(Quarenta e hum mil, quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) a reais e sessenta
e seis centavos), acrescidos de juros e correção monetária
aplicados a partir da data
19/09/2013, constantes no quadro evidência da constatação do subitem 3.4. Para o cálculo
do montante a ser recolhido deverá ser utilizado o Sistema Débito do Tribunal
de Contas da
União - TCU, acessado em seu sítio virtual pela página
"http:/lcontas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/Calcul0DeDebito.faces", lançando o débito no
grupo “Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua ocorrência. No grupo
ﬁx]
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"Informações do débito" deverá ser ativada & opção “Aplicarjuros” 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.tesouroíazenda.gov.])r/gru/gru_simples.asp)
com os seguintes dados: [IG/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 18888—3,
Número de Referência 212198010. Caso não haja o atendimento, encaminhar a diligência
à Diretoria Financeira - DIFIN, para conhecimento e providências pertinentes. conforme
subitem(ns) 3.3.
CPF nº
6.1.4. diligencíar o Sr.
.,875.353-., Prefeito de Vargem Grande/MA, & restituir no prazo de 30 (trinta) dias aos
cofres do FNDE, & título de débito, os valores originais impugnados no total de R$ 94.418,50
(Noventa e quatro mil, quatrocentos e dezoito reais e cinquenta centavos), acrescidos de
juros e correção monetária apiícados & partir das datas e valores constantes no quadro
evidência da constatação do subitem 3.5. Para o cálculo do montante a ser recolhido deverá
ser utilizado o Sistema Débito do Tribunal de Contas da União - TCU, acessado em seu sítio
virtual pela página "http:/Icontas.tcu.gov.blª/debito/Wetebíto/CalculoDeDebíto.faces",
lançando o débito no grupo "Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua
ocorrência. No grupo "Informações do débito" deverá ser ativada & opção "Aplicar juros" e
lançada no campo Í'Dataatualização" & data em queo recolhimento estará sendo efetuado.
GRU,
O recolhimento deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento da União
Nacional
Tesouro
do
virtual
sítio
no
preenchido
(httpsz/lconsulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp) com os seguintes dados:
UG/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 18888-3, Número de Referência
212198010. Caso não haja o atendimento, encaminhar a diligência à Diretoria Financeira DIFIN, para conhecimento e providências pertinentes. conforme subitemúm) 3.4.
—

CPF nº
6.1.5. diligencíar 0 Sr.
_.875.353—-, Prefeito de Vargem Grande/MA, & restituir no prazo de 30 (trinta) dias aos
cofres do FNDE, & título de débito, os valores originais impugnados de R$ 86.490,00
(Oitenta e seis mil, quatrocentos e noventa reais), acrescidos de juros e correção monetária
aplicados a partir das datas e valores, constantes no quadro evidência da constatação do
subitem 3.10. Para O cálculo do montante a ser recolhido deverá ser utilizado O Sistema
Débito do Tribunal de Contas da União - TCU, acessado em seu sítio virtual pela página
"http:/lcontas.tcu.gov.br/debíto/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces", lançando o débito no
grupo "Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua ocorrência. No grupo
"Informações do débito" deverá ser ativada & opção "Aplicarjuros" e lançada no campo
"Data atualização" a data em que o recolhimento estará sendo efetuado. O recolhimento
deve ser realizado mediante Guía de Recolhimento da União GRU, preenchido no sítio
virtual do Tesouro Nacional (https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp)
com os seguintes dados: UG/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 188883,
Número de Referência 21219.80.10. Caso não haja o atendimento, encaminhar a diligência
à Diretoria Financeira - DIFIN, para conhecimento e providências pertinentea conforme
subitem(ns) 3.9.
_
—

..

.

62. Á DIRAE - para orientar

&
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5"
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6.2.1. Observar as normas regulamentares do PNAE para garantir no
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mínimo uma refeição diária ao publico alvo do Programa, de forma a evitar atrasos na
distribuição dos gêneros alimentícios e corrigir falhas que impactam na oferta diária de
Alimentação aos alunos beneficiados, conforme subitem(ns) 1.1.
6.2.2, Implementar medidas saneadoras com vistas a adotar mecanismos
que possibilitem a distribuição dos gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar às
escolas municipais localizadas na zona rural, conforme subitem(ns) 1.2.
6.2.3. Providenciar o atendimento nas escolas, adequando as rotinas, se
forma a ofertar, no minimo 03 (três) refeições diárias aos alunos beneficiados
pelo Programa Mais Educação, conforme subitennns) 1.3.

for

o caso, de

6.2.4. Observar as atribuições do nutricionista, responsável - técnico e
da equipe técnica do PNAE, quanto ao acompanhamento da execução do Programa, desde a
aquisição até a distribuição dos gêneros alimentícios, contribuindo para a melhora contínua
do preparo e manuseio dos alimentos ofertados a clientela do Programa,

conforme

subitem(ns) 1.4.
6.2.5. Implementar medidas saneadoras, com vistas a atender o que
determina asnormas regulamentares do PNAE, quanto a'correta atuação do CAE, conforme
subitem(ns) 1.5.
6.2.6. Adequar as condições de armazenamento e estocagem de gêneros
alimentícios nas escolas, bem como promover a utilização dos EPIs pelos responsáveis pelo
preparo e manuseio de alimentos nas escolas, conforme subitemms) 2.1, 2.4.

6.2.7. Observar as normas regulamentares do PNAE para garantir no
mínimo uma refeição diária ao publico alvo do Programa, de forma a evitar atrasos na
distribuição dos gêneros alimentícios e corrigir falhas que impactam na oferta diária de
Alimentação aos alunos beneficiados, conforme subitem(ns) 2.2.
6.2.8. Providenciar o atendimento nas escolas, adequandoas rotinas, se
forma a ofertar, no mínimo 03 [três) refeições diárias aos alunos beneficiados
pelo Programa Mais Educação, conforme subitem(ns) 2.3.

for

o caso, de

6.2.9. Observar as normas regulamentares do PNAE, quanto à
necessidade do cumprimento do cardápio, de acordo com as diretrizes estabelecidas
no
artigo 14, da Resolução (JD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, conforme subitemlns)
2.5.
6.2.10. Promover junto à Prefeitura Municipal de Vargem Grande MA,
atualização do cadastro do responsável técnico pelo Programa junto ao
SINUTRI e demais
sistemas do FNDE, conforme subitem(ns) 2.6.
—

a

'

6.2.11. Orientar a Entidade, com vistas a atender o que determina as
normas regulamentares do PNATE, quanto à atuação do CAC’s
FUNDEB, conforme
subitemúis) 3.1.

6.2.12. implementar medidas saneadoras com vistas

a

correta
I

,

fix]
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identificação da documentação comprobatória das despesas realizadas
conforme subitem(ns) 3.2.

conta do PNATE,

a

6.2.13..
6.2.14. Implementar medidas semeadoras com vistas a melhorar
controle dos produtos adquiridos e sua distribuição, bem como os serviços contratados

o

e

executados a conta do Programa, conforme subitein(ns) 3.3.

6.2.15. Adotar as medidas saneadoras com vistas
regulamentos que disciplinam

o uso do

à

criação de

transporte de escolares, conforme subitem(ns) 3.5.

6.2.16. Observar as normas vigentes quanto à utilização dos recursos do
PNATE, em especial ao percentual estabelecido para despesas com combustíveis, conforme

sul)item(ns) 36.

6.2.17. Implementar medidas saneadoras de forma a permitir a
identificação detalhada das rotas, horários e itinerários percorridos pelos ônibus do
transporte de escolares, conforme subitem(ns) 3.7.
6.2.18. Observar as normas vigentes quando da utilização do Pregão
Eletrônico previstas no Decreto nº 5.504, do 05/08/2005, conforme subitem(ns) 3.8.
6.2.19. Observar nas licitações,

garantir

a

otimização dos recursos de forma a
princípios da Lei

a proposta mais vantajosa para a administração, de acordo com os

8.666/93, conforme subitem(ns) 3.9.
6.2.20. implementar medidas saneadoras com vistas a correta descrição
dos serviços prestados e/ou produtos fornecidos na documentação comproiçiatória das
despesas realizadas a conta do PNATE, conforme subitem(ns) 3.10, 3.4.
_

6.221. Implementar medidas saneadoras com vistas

a

Entidade cumprir

as obrigações assumidas no termo de compromisso assinado, quanto à manutenção o
conservação dos veículos adquiridos com recursos do PAR—Caminho da Escola, conforme

subitem(ns) 4.1.
6.2.22. Implementar medidas saneadoras com vistas a prover condições
adequadas de conservação dos veículos utilizados para o transporte de escolares,
garantindo segurança aos alunos transportados, conforme subitem(ns) 4.2.

7. Encaminhamento:

7.1. à Divisão de Apoio Técnico-Administrativo
quanto as recomendações contidas no subitem 6.1;

.

DIATA, para providências

7.2. à Diretoria do Ações Educacionais - DIRAE: para conhecimento e
comunicação à COAUD, no prazo máximo de 30 dias, das providências adotadas em relação
‘{
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às recomendações contidas no subitem 6.2; encaminhar ao Conselho de Alimentação
Escolar - CAE, em razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório
de Auditoria para conhecimento do contido nos itens 1 e 2 - Programa Nacional de

Alimentação Escolar- PNAE; encaminhar ao GAGs-FUNDEB em razão das atribuições
inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para conhecimento do
contido no item 3 e 4 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE e
Plano de Ações Articuladas - PAR Caminho da Escola;
—

—

7.3. à Diretoria de Ações Educacionais - DIRAE, para conhec'nnento e
comunicação à COAUD, no prazo máximo de 30 dias, das providências adotadas em relação
às recomendações contidas às páginas 04 a 10, referentes ao Programa Nacional do Livro
Didático;
7.4. à Diretoria Financeira - DIFIN, por intermédio da Coordenação—Gera] de
Contabilidade e Acompanhamento de Prestação Contas - CGCAP, para subsidiar análise das
prestações de contas dos Programas consignados neste relatório: PNAE/2013/2014; PARTD/2013 - CAMINHO DA ESCOLA e PNATE-2013;

7.5.

Coordenação de Auditoria

COAUD, para acompanhar "as
recomendações à DIRAE, contidas no subitem 6.2,— e às páginas 04 a 10, desse Relatório,
referente ao Programa Nacional do Livro Didático - PNLD;
à

7.6. à Controladoria Geral da União
nos art. 89 e 9º da IN/CGU nº 07, de 29/12/2006;

»

-

CGU/PR, em atendimento ao disposto

7.7. ao Ministério Público do Estado do Maranhão/Procuradoria Geral de
-1ª
justiça
Promotoria de justiça da Comarca de Itapecuru-Mirim/MA, em atendimento ao
Ofício nº 325/2013, de 31/07/2013,7.8. à Prefeitura do Município de Vargem Grande/MA para conhecimento e
providências quanto ao consignado no presente relatório.

Em 04/12/2014

COATE/CGAME/DIRAE

AUDIT/(ÉOFIÇ/DIHIP

AUDIT/COFIC/DIFIP

AUDIT/COFIC/DIFIP
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REÉATÓRIG DE AUDETO—RIÁ INTERNA Nº 113/2014
DESPACHO

Consídelando (me as recomendações são compatíveis com as constatações técnicas e estão
supmtadas em papéis de trabalho, encaminhe—se à Coordenadora da COFIC pela anuência

E111

[JIM/{M101
Chefe da DIFIP

De acordo.
A apreciação do Senhor Auditor-Chefe.

~

Coordenadora da COFIC

De acordo.

Encaminhe-se ao Senhor Presidente do FNDE para conhecimento.
A

"')/.
ﬂ
Ena/f IV2 Plª-ªiº;
,1"

.

,
Auditor-Chefe

Ciente
Reto111e se à

E111

Auditmía Intelna pela adoção dos encaminhamentos sugeridos

_,L/ 191/4211
Presidente
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