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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº. 4/2017

PREF MUN DE PONTE ALTA DO TOCANTINS/TO

Auditoria realizada no período de

13 a 24 de março de 2017, para verificar a
conformidade
adequação
à legislação, quanto às ações e procedimentos adotados pela
entidade, na execução dos programas educacionais financiados com recursos
descentralizados pela Autarquia. O procedimento de controle foi incluído no Plano Anual de
Atividade de Auditoria Interna-PAINT/2017 mediante alteração no referido Plano e nos
termos da Informação nº 14/2017 COFIC/AUDIT/FNDE/MEC, de 22/02/2017. A auditoria
foi realizada em atendimento ao Parecer de Força Executória exarada pela Procuradoria
Federal no Estado de Tocantins.
e a

—

A fiscalização verificou a aplicação de R$792.507,31 (setecentos e noventa e dois mil,
quinhentos e sete reais e trinta e um centavos), distribuídos entre as seguintes ações:

por-

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE/2016 - OS nº 003/2017 ;
Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE/2017 - 08 nº 004/2017;
Analisados
—

-

—

Plano de Ações Articuladas TD Termo de Compromisso nº 5037/2012 - 08 nº 005/2017;
Programa Caminho da Escola Termo de Convênio nº 658168/2009 08 nº 006/2017 e
- Programa Caminho da Escola - Convênio nº 700177/2010 - OS nº 007/2017;
Anahsados por:
-

—

—

-

—

—

Histórico:
Por meio do Memorando nº 384/2016/SEMAF/PFTO/PGF/AGU (SEI nº
0234349), & Procuradoria Federal no Estado do Tocantins & fim de instruir o Inquérito Civil
nº 1.36.000.000961/2014-10 encaminhou a determinação exarada no Parecer de Força
Executória para que o FNDE procedesse & fiscalização na Prefeitura Municipal de Ponte
Alta do Tocantins/TO.
O citado parecer refere-se à ação civil pública proposta pelo Ministério
Público Federal e pelo Ministério Público do Estado de Tocantins em desfavor do município
de Ponte Alta do Tocantins/TO, do Estado de Tocantins, do FNDE e da União, do pedido de
antecipação dos efeitos da tutela de mérito, objetivando em sede de liminar: "Que seja
determinado à União e ao FNDE proceder à imediata fiscalização de toda frota de
transporte escolar, destinado aos alunos da rede estadual e municipal de ensino de Ponte
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Alta do Tocantins/TO, no prazo máximo de 30(trinta) dias, sob pena de multa diária (...)”
1. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR -

exercício 2016

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

Montante dos recursos financeiroszR$ 67.043,20
Extensão dos exames:
Analisada & aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transportes do Escolar - PNATE, do
exercício 2016.

Constatações:
1.1 Ausência de procedimentos

licitatórios

Fato:
N ão foi realizado certame licitatório e/ou procedimentos análogos pertinentes
contratação de transpmte escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino,
contrariando o disposto no 5 4º do Inciso [V do art 14 da Resolução CD/FNDE nº 05, de
à

28/05/2015 e alterações posteriores.

Evidências:

Exemplificando: Contratos nºs 003/2016, de 04/01/2016; 015/2016, de
15/02/2016; 016/2016, de 15/02/2016; 008/2016, de 04/01/2016; 024/2016, de 15/03/2016.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 004 001/2017, de
20/03/2017 a Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins/T0 apresentou por meio do
Ofício SME nº 45 de 24/03/2017, a seguinte justificativa:
"...Na constatação referida de numero 01, onde relata a ausência de procedimentos
licitatórios. (PNATE 2016/2017), foi pesquisado nos arquivos nos almoxarifados da
Secr'etaria de Educação e Administrativa e não foi encontrado nenhum documento
zeferente ao ano de 2016.. "

Análise da equipe:
A prestação de serviços de transporte de escolares do Município de Ponte Alta
do Tocantins, sem apresentação de processo licitatório que suporte as contratações,
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contraria o disposto no parágrafo 49, do item IV, do art. 14, da Resolução CD/FNDE nº 05,
de 28/05/2015 e 0 artigo 2º da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 que determina que obras,
serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações
da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente
precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.
Ainda que nos casos de dispensa e inexigibilidade, conforme disposição do
artigo 38 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, o procedimento de licitação deverá ser iniciado
com a abertura'de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado,
contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio
para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente pareceres técnicos ou jurídicos
emitidos sobre a dispensa.
Ademais, a ausência do procedimento licitatório inviabiliza aos órgãos de
controle, e demais órgãos, verificar a regularidade das despesas realizadas, visto ser o
processo licitatório que define, dentre outros, o cronograma de desembolso, nº 8.666/93,
art. 40, XIV, "a"; penalidades por eventuais atrasos e desconformidades e os parâmetros
para a prestação das compras e serviços, lei 8.666/93, art. 40, XIV, "d".
Portanto, permanece

a

presente constatação.

1.2 Auséncia de documento comprobatório de despesa

Fato:
A Prefeitura não apresentou a documentação comprobatória referente às
despesas realizadas nos valores de R$2.455,30, em 28/04/2016 e de R$2.455,30, em
01/06/2016, conforme constante na movimentação da conta específica do programa,
contrariando o disposto no art. 14, da Resolução CD/FNDE nº 05, de 28/05/2015 e
alterações posteriores.

Evidências:
Ofício SME nº 45, de 24/03/2017, da Prefeitura Municipal de Ponte Alta - TO e
a movimentação financeira demonstrada nos extratos bancários da Conta Corrente nº
16706—1, Agência nº 1117-7, do Banco do Brasil SA, específica do programa.

Manifestação da entidade:
Solicitação de Auditoria - SA nº 004-001/2017, de
20/03/2017, a Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins/TO apresentou por meio do
Ofício SME nº 45, de 24/03/2017, a seguinte justificativa:
Em atendimento

à

”A ausência de documentos comprobatório de despesas (PNATE 2016) no item 08
assim como também as despesas realizadas incompatível com o objeto do programa
no item 09 e 10, não teve esclarecimentos dos fatos da gestão anterior"

Análise da equipe:
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A ausência de documentação comprobatória das despesas efetuadas pela
Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins TO, contraria o disposto no parágrafo 6º,
do item IV, do art. 14, da Resolução CD/FNDE nº 05, de 28/05/2015 e alterações
posteriores, o qual estabelece que a Entidade deverá manter em seu poder a documentação
comprobatória das despesas efetuadas, à disposição do FNDE/MEC, do sistema de controle
interno do Poder Executivo Federal e do CACS/FUNDEB para subsidiar, sempre que
necessário, os trabalhos de auditoria, de fiscalização, de inspeção e de análise da prestação
de contas do programa.
—

Dessa forma, permanece a constatação com indicação de prejuízo ao erário na
conduta adotada pela Prefeitura de Ponte Alta do Tocantins/TO.

Identificação do responsável:

CPF:-.913.781-Valor Original:

R$ 4.910,60

1.3 Despesa realizada incompatível com o objeto do Programa

Fato:
Verificou-se nos pagamentos efetuados, pertinentes aos contratos nº 008/2015
003/2016, que foram realizadas despesas com a locação de veículos para atender serviços
da Secretaria de Educação, contrariando os dispostos nos Art's. 6Q e 14, da
Resolução/CD/FNDE nº 05, de 28/05/2015 e alterações posteriores.
e

Evidências:
Contrato nº 003/2015, assinado com Antônio José do Amaral, referente às
Notas Fiscais nºs 1435, de 30/11/2016; no valor de R$2.570,00, pago o valor de R$
2562,71; 1536, de 04/01/2016, no valor de R$2.570,00,pago o valor de R$ 2.562,71;
-

Contrato nº 008/2016, assinado com Paulo Gomes da Costa, referente às
Notas Fiscais nºs 1627, 03/03/2016, no valor de R$12.800,00, pago o valor de R$ 10.000,00;
—

-

Ofício SME nº 45, de 24/03/2017, da Prefeitura Municipal de Ponte Alta do

Tocantins - TO.

'

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 004-001/2017, de
20/03/2017, a Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins/TO apresentou por meio do
Ofício SME nº 45, de 24/03/2017, a seguinte justificativa:
—

”...As despesas realizadas incompatível com o objeto de Programas (PNATE/2016) no
item 06 pertinentes aos contratos nº 008/2015 e 003/2016 que foram realizadas tais
despesas com veículos da Secretaria de Educação, não houve esclarecimentos dos
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fatos da gestão anterior...",

Análise da equipe:
A documentação indicada no campo evidências, apresentada pela Prefeitura
Municipal no período da fiscalização, demonstrou que os veículos contratados pagos com
recursos do programa destinavam—se a atender as necessidades administrativas da
Secretaria Municipal de Educação, não sendo empregado no transporte escolar,
contrariando os dispostos nos A1t's.6º e 14, da Resolução CD/FNDE nº 05, de 28/05/2015 e
alterações posteriores, a qual estabelece:
".,.Art. 69 Os valores apurados na forma do art. 59, observando a disponibilidade de
limite financeiro no FNDE, a partir de 2016, serão transferidos diretamente a cada
EEx,em 10 (dez) parcelas, no periodo de fevereiro a novembro do ano em curso, e
deverão ser utilizados exclusivamente no custeio de despesas com o transporte
escolar dos alunos da educação básica da rede pública de ensina...".

"...Art. 14 Os recursos repassados

I

à conta do PNATE

destinarse-ão a:

Manutenção de veículos escolares rodoviários com Certificado de Registro de
Veículo, devidamente regularizado pelo órgão competente em nome do EEX, tais
—

como:
a) pagamento de despesas com reforma, seguros, licenciamento, impostos e taxas (do
ano em curso), pneus, câmaras e serviços de mecânica em freio, suspensão, câmbio,

motor, elétrica e funilaria, recuperação de assentos, combustível
outros serviços necessários para adequada manutenção do veículo;

II

e

lubrificantes

e

Manutenção de veiculos escolares aquaviários com Registro de Propriedade da
Embarcação, devidamente regularizado pelo órgão competente em nome do EEx, tais
como:
—

a) pagamento de despesas com reforma, seguros, impostos e taxas (do ano em curso),
registro na autoridade marítima competente, peças e serviços de mecânica do motor,
conjunto de propulsão e equipamentos embarcados, combustíveis e lubrificantes e

outros serviços necessários para adequada manutenção da embarcação.

III

- pagamento de serviços contratados junto a terceiros,
obedecidas, por parte do
prestador de serviço, as exigências previstas nos artigos 136 e 138, da Lei nº 9.503,
de 1997, desde que utilizados para cobrir despesas realizadas na contratação de
veículos adequados para o transporte de escolares, que estejam em conformidade
com as disposições do Código de Trânsito Brasileiro ou às Normas da Autoridade
Marítima, assim como às eventuais legislações complementares no âmbito estadual,
distrital e municipal.
-

aquisição de passe estudantil quando houver oferta de serviço regular de
transporte coletivo de passageiros.”

IV.

Dessa forma, permanece a constatação, com indicação de prejuízo ao erário
na conduta adotada pela Prefeitura de Ponte Alta do Tocantins/TO.
_.

Identificação do responsável:
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tº

CPF:-.913.781-Valor Original:

R$ 15.125,42

1.4 Contratação de veículos inadequados para o transporte de escolar

Fato:
A Prefeitura Municipal contratou veiculos particulares tipo camionete e
veículos de passeio, para realizar serviços de transporte dos alunos das escolas de sua Rede
de Ensino, cujas características não condizem com o transporte coletivo de passageiros,
sendo inapropriados para a utilização no transporte escolar, o que veio acarretar risco a
integridade física dos alunos beneficiários do Programa, contrariando o disposto nos art“ s
136 e 137, da Lei nº 9.503, de 07/09/1997, (Código Brasileiro de Trânsito).

Evidências:
Exemplificando: Contratos nºs 003/2016, de 04/01/2016,- 015/2016, de
15/02/2016; 016/2016, de 15/02/2016; 024/2016, de 15/03/2016.

Uno RAW-4349

Ijombi Placa JoL-71esimende

Localidade Fuzil—I

Manifestação da entidade:
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Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 004—001/2017, de
20/03/2017, a Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins/T O apresentou por meio do
Ofício SME nº 45, de 24/03/2017, a seguinte justificativa:
"...No que se refere o item 07 ao questionamento de contratação de veículos
inadequados para o transporte escolar (PNATE 2016 e 2017), o município solicitou ao
PAR, 07 (sete) micro—ônibus no ano de 2012 para atender as demandas do transporte
escolar na zona rural, e não foi contemplado com a quantidade solicitada, sendo
atendido somente com dois micros ônibus sendo insuficiente para atender a demanda
de alunos, restando a única alternativa alocação de veiculos passeio para fazer o
transporte dos alunos. E ratificamos o pedido dos micro—ônibus para fazer o
transporte dos alunos, para que possamos atender e fazer o transporte dentro das
normas. A secretaria de educação preciso urgente de 09 (nove) micro—ônibus sendo
dois 4x4 traçados devido à dificuldade de transitaram em algumas regiões arenosas,
pois na região do município não tem veículos traçados para locação dos alunos e
inviabilizando o transporte, e com isso tendo que contratar veículos com custos maior
eficando muito alto o gosto...”,

Análise da equipe:
A Prefeitura alegou que o emprego dos veículos tipos camionetes e veiculos de
passeio se justificam pela quantidade insuficiente de ônibus em sua frota, os custos
operacionais elevados e as condições precárias das estradas do municipio. Quanto a alegada
quantidade insuficiente de ônibus, confirmou—se em consulta ao Sistema SlMEC—PAR que a
Prefeitura solicitou 07 (sete) micro—ônibus no ano de 2012 para atender as demandas do
transporte escolar na zona rural, entretanto foi contemplada com apenas 02 (dois) micros
ônibus.

Em que pesem as justificativas da Prefeitura, o Código Brasileiro de Trânsito
determina que os veiculos utilizados para transporte de alunos deverão conter a
padronização do transporte escolar, número de registro no Detran, selo de conformidade
dentro da validade, tacógrafo, placa vermelha, cintos de segurança de acordo com os

números de assentos, vistoria semestral pelo Departamento de Trânsito e validade da
autorização. A verificação "in loco" nos veículos Iocados constatou a inexistência de
atendimento a tais exigências, tendo em vista se tratarem de veículos que não foram
fabricados visando esta finalidade e que não atendem as exigências consignadas nos art's.
136 e 137 da Lei nº 9.503, de 07/09/1997, e alterações posteriores (Código Brasileiro de
Trânsito), que estabelece:
”...Art. 136. Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares
somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade
executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto:

I

—

II

registro como veículo de passageiros;
-

inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios

e

de

segurança,-

III - pintura

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

IV- equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade

e

tempo;

V - lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte
superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da

parte traseira;

VI - cintos de segurança em número igual
VII - outros requisitos

e

à

lotação;

equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN.

Art. 137. A autorização

a que se refere o artigo anterior deverá ser afixada na parte
interna do veículo, em local visível, com inscrição da lotação permitida, sendo vedada
a condução de escolares em número superior à capacidade estabelecida pelo

fabricante./'.
Dessa forma, permanece a constatação. Contudo, diante da justificativa
apresentada pela Prefeitura quanto às dificuldades em ofertar transporte escolar dentro
dos padrões exigidos pela legislação, deve-se recomendar a área técnica do FNDE avaliar a
situação apresentada em relação à solicitação de ônibus constante no PAR e, se for o caso,
adotar as medidas que julgar cabíveis.

1.5 Ausência dos controles dos alunos beneficiados com o transporte

escolar
Fato:
Nos documentos apresentados verificou-se a ausência dos registros que
identificam os alunos beneficiários do transporte escolar, não sendo possível verificar se a
oferta de transporte ocorreu exclusivamente aos alunos da educação básica da rede pública
de ensino, residentes em área rural, conforme dispõe 0 art. 29, da Resolução CD/FNDE nº
05, de 28/05/2015.

Evidências:
Exemplificando: Contratos nºs 003/2016, de 04/01/2016; 015/2016, de
15/02/2016; 016/2016, de 15/02/2016; 008/2016, de 04/01/2016; 024/2016, de 15/03/2016.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 004-001/2017, de
20/03/2017, a Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins/T0 apresentou por meio do
Ofício SME nº 45, de 24/03/2017, a seguinte justificativa:
"...Quanto ao controle dos veículos escolares do transporte escolar citado no item 15,
controle dos alunos beneficiados com o transporte escolar no item 16, e os
roteiros do transporte escolar no item 17, estamos tomando todas às providencias
para a regularização dos mesmos, pois estamos começando a nova gestão, ejá
estamos fazendo os estudos das rotas e quilometragem para fazer o mapeamento dos
mesmos e também o senso dos alunos que moram na zona rural que são

e o
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transportados para

a

cidade...”.

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins confirmou o fato
constatado esclarecendo que está implementando a regularização com os registros dos
alunos beneficiados com o transporte escolar. A ausência dos registros dos alunos pode
gerar situações de faltas e excessos de alunos nos veículos do transporte escolar alocados,
bem como não permite verificar se a oferta de transporte ocorreu exclusivamente aos
alunos da educação básica da rede pública de ensino, residentes em área rural,
contrariando o disposto no artigo 29 da Resolução CD/FNDE nº 05, de 28/05/2015, que
estabelece:
“...O PNATE consiste na transferência, em caráter suplementar, aos estados, ao
e aos municípios, de recursos financeiros destinados a custear a
oferta de transporte escolar aos alunos da educação básica pública, residentes em
área rural, com o objetivo de melhorar as condiçôes de acesso à educação...".

Distrito Federal

Dessa forma, permanece a constatação.

2. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A0 TRANSP

D0 ESCOLAR

-

exercício 2017

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

Montante dos recursos financeiros:R$ 6.794,11
Extensão dos exames:
Analisada & aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transportes do Escolar - PNATE, do
exercício 2017, até 15/03/2017.

Constatações:
2.1 Ausência dos controles dos alunos beneficiados com o transporte

escolar
Fato :
Nos documentos apresentados verificou-se a ausência de registros que
identifiquem os alunos beneficiários do transporte escolar, não sendo possível verificar se a
oferta de transporte ocorreu exclusivamente aos alunos da rede pública de ensino,
residentes em área rural, conforme dispõe o art. 29, da Resolução CD/FNDE nº 05, de
28/05/2015.
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Evidências:
Ofício SME nº 45, de 24/03/2017, da Prefeitura Municipal de Ponte Alta do
Tocantins TO.
—

Manifestação da entidade:
Solicitação de Auditoria - SA nº 004-001/2017, de
20/03/2017, a Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins/TO apresentou por meio do
Ofício SME nº 45, de 24/03/2017, a seguinte justificativa:
Em atendimento

à

”“Quanto ao controle dos veículos escolares do transporte escolar citado no item 15,
controle dos alunos beneficiados com o transporte escolar no item 16, e os

e o

roteiros do transporte escolar no item 17, estamos tomando todas às providencias
a regularização dos mesmos, pois estamos começando a nova gestão, ejá
estamos fazendo os estudos das rotas e quilometragem para fazer o mapeamento dos
mesmos e também o senso dos alunos que moram na zona rural que são transportados
para

para a cidade...”,

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins confirmou o fato
constatado esciarecendo que está implementando & regularização com os registros dos
alunos beneficiados com o transporte escolar. A ausência dosgregístros dos alunos pode
gerar situações de faltas e excessos de alunos nos veículos do transporte escolar alocados,
bem como não permite verificar se a oferta de transporte ocorreu exclusivamente aos
alunos da educação básica da rede pública de ensino, résidentes em área rural,
contrariando o disposto no artigo 29 da Resolução CD/FNDE nº 05, de 28/05/2015, que
estabelece:

.

"...O PNATE consiste na transferência, em caráter suplementar, aos estados, ao
e aos municípios, de recursos financeiros destinados a custear a
oferta de transporte escolar aos alunos da educação básica pública, residentes em
área rural, com o objetivo de melhorar as condições de acesso à educação...".

Distrito Federal

Dessa forma, permanece a constatação.

3. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÉNCIA DIRETA -

exercício 2012
Objeto do Programa: Apoio financeiro para aquisição de veículos automotor,
com especificações para transporte escolar, conforme Termos de Compromisso no Plano de
Ações Articuladas - PAR nº 5037/2012, CAMINHO DA ESCOLA, na subaçâo VEÍCULOS
ESCOLARES do tipo ÓNIBUS RURAL ESCOLAR ORE.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 505.298,20
Extensão dos exames:
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Analisada a importância de R$ 400.880,00 (quatrocentos mil, oitocentos e
oitenta reais), transferidos pelo FNDE à conta do Termo de Compromisso / PAR nº
5037/2012, correspondente aos recursos utilizados para aquisição de dois veículos
automotores zero quilômetros, tipo ônibus, com especificação para transporte escolar,
conforme quadro demonstrativo abaixo:
Termo de
Compromisso
5037/2012
(vigência
30/03/2016)

TlpO do Veiculo

~

Quantidade Valor

~

Onibus rural escolar ORE 2 (médio)

01

Onibus rural escolar OREl (pequeno 4x4)

01

Valor repassado pelo FNDE

214.880,00

Sltuagao
Prestação
de Contas
Sem

186.000,00

registros

l400.880,00

no SIGPC

Cabe esclarecer que o valor de R$ 505.298,20 anotado no campo "montante
dos recursos financeiros" corresponde ao total dos recursos transferidos pelo FNDE à conta
do Termo de Compromisso nº 5037/2012, sendo que o objeto da presente auditoria tratou

apenas da Subação Veículos Escolares (4.2.12.3) conforme constante no Plano de Ações
Articulada PAR - TC nº 5037/2012.

Informação:
As ações de controle desenvolvidas no âmbito do Programa Caminho da
Escola referiram—se à verificação física dos ônibus adquiridos e a sua utilização quanto ao
atendimento à comunidade escolar beneficiada.

Foi realizada reunião com os membros do Conselho de Acompanhamento
Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
CACS/FUNDEB.

e
—

Foram adquiridos os seguintes veículos:

lAquisição realizada
Veículo
“Marca/Modelo
Onibus

[onibus

"ªno

“VW/15.190 EOD HD.ORE 112012
“Volare V8L 4X4
“2012

"Chassis

IVeículo
inspecionado
I

"9532E82WXDR311586 “Sim

!

“93PB58M1MDC043989 "Sim

l

Constatações:
3.1 Não observância de disposições regulamentares para o veículo

Fato:

(PAR—TC

Os veículos escolares adquiridos a conta do Programa Caminho da Escola
5037/2012), chassis nºs 9532E82WXDR311586 e 93PB58M1MDC043989,

encontram-se com o CRLV e DPVAT atrasados desde a data de suas aquisições estando sem
placas e sem regulamentação junto ao DETRAN—TO, contrariando os dispositivos da Lei nº
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9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro)
45/2013.

e o

disposto no art. 6º da Resolução CD/FNDE nº

Evidências:
Inspeção in loco nos veículos.

Veículo Chassis nº 9532E82WXDR311586

. a,,

.a.—

Veículo Chassis nº 93P558M1MDCM3989

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 004-001/201'7, de
20/03/2017, a Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins/TO apresentou por meio do
Ofício SME nº 45, de 24/03/2017, a seguinte justificativa:
”...Na observância de disposições regulamentares para os veículos no item 11 e 12
não houve esclarecimento sobre os fatos e quanto à nova gestão de 2017 estamos
tomando as devidas providências cabíveis para as regularizações dos veículos que se
encontram ínªegulares....".

Análise da equipe:
A Prefeitura apresentou sua justificativa informando que a gestão anterior
responsável pela aquisição dos veículos, apesar de ter sido questionada, não prestou
nenhum esclarecimento quanto ao fato, sendo que, tais veículos operam no transporte
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escolar daquele município, desde a data de suas aquisições em 2012, sem qualquer tipo de
documento e sem placas, contrariando o disposto no art. 6º da Resolução CD/FNDE nº
45/2013, que estabelece a responsabilidade do convenente pelos veículos escolares quanto
ao cumprimento das normas da legislação vigente, em especial os dispositivos da Lei nº
9.503, de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro).
Dessa forma, permanece a constatação.

3.2 Ausência de inspeção semestral dos veículos adquiridos a conta do
Programa Caminho da Escola

Fato:
Verificou—se nos documentos apresentados a ausência da comprovação da
realização da inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de
segurança dos veículos adquiridos a conta do Programa Caminho da Escola, contrariando O
disposto no Art. 136, da Lei nº 9.503, de 23/09/1997.

Evidências:
Ofício SME nº 45, de 24/03/2017, da Prefeitura Municipal de Ponte Alta do
Tocantins—TO.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 004—001/2017, de
20/03/2017, a Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins/TO apresentou por meio do
Ofício SME nº 45, de 24/03/2017, a seguinte justificativa:
"...a justificativa da Inspeção semestral dos veículos adquiridos a conta do Programa
Caminho da Escola, não foi feita a inspeção na gestão anterior, e quanto a nova
gestão vamos tomar todas as devidas providencias como manda a regulamentação...",

Análise da equipe:
A Prefeitura apresentou sua justificativa informando que a gestão anterior
responsável pela execução do Termo de Compromisso nº 5037/2012, não realizou as
inspeções semestrais dos veículos adquiridos a conta do Programa Caminho da Escola,
esclarecendo que tal providência será tomada, junto ao DETRAN—TO. A ausência da
inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança dos
veículos adquiridos a conta do Programa Caminho da Escola, contraria o disposto no Art.
136, da Lei nº 9.503, de 23/09/1997, que estabelece:
"...Art. 136. Os veículos especialmente destinados ‘a condução coletiva de escolares
somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade
executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo—se, para tanto:
(...)

II - inspeção semestral

para verificação dos equipamentos obrigatórios e de

segurança..."
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Dessa forma, permanece a constatação.

3.3 Ausência dos controles dos roteiros realizados no transporte

escolar
Fato:
Verificou—se nos documentos apresentados a ausência de registros dos
roteiros realizados com os veículos adquiridos a conta do Programa, com os itinerários,
ponto de embarque e de desembarque e horários a serem cumpridos, contrariando o
disposto no § 29, artigo Sº da Resolução nº 45, de 20/11/2013.

Evidências:
Ofício SME nº 45, de 24/03/2017, da Prefeitura Municipal de Ponte Alta do
Tocantins-TO.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Salicitaçâo de Auditoria - SA nº 004-001/2017, de
20/03/2017, a Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins/TO apresentou por meio do
Ofício SME nº 45, de 24/03/2017, a seguinte justificativa:
”...Quanto ao controle dos veículos escolares do transporte escolar citado no item 15,
controle dos alunos beneficiados com o transporte escolar no item 16, e os
roteiros do transporte escolar no item 17, estamos tomando todas às providencias
para a regularização dos mesmos, pois estamos começando a nova gestão, ejá
estamos fazendo os estudos das rotas e quilometragem para fazer o mapeamento dos
mesmos e também o sensoldos alunos que moram na zona rural que são transportados
para a cidade...”.
e o

l

Análise da equipe:

Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins apresentou
esclarecimentos, ratificando o fato constatado. O controle dos roteiros dos veículos do
transporte escolar é necessário para demonstrar que rotas os veículos devem seguir. A
ausência de controle inviabiliza a otimização da utilização dos recursos do Programa, bem
como pode gerar prejuízos ao sistema.; o que contraria o disposto artigo 5º da Resolução nº
45, de 20/11/2013, que estabelece:
A

1

"...Art. 59 O uso dos veículos de transporte escolar de que trata esta Resolução deve
ser disciplinado em regulamentos do poder executivo dos estados, Distrito Federal e
municípios, observando as disposições legais vigentes e as contidas nesta Resolução.
I

(...)

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...".

Dessa forma, permanece a constatação.
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3.4 Ausência dos controles dos alunos beneficiados com o transporte

escolar
Fato:

Verificou-se nos documentos apresentados a ausência dos registros que
identificam os alunos beneficiários do transporte escolar, não sendo possível verificar se a
oferta de transporte ocorreu exclusivamente aos alunos matriculados nas escolas das redes
públicas de ensino básico e instituições de educação superior, contrariando os incisos I e II
do art 3º da Resolução CD/FNDE nº 45, de 20/11/2013.

Evidências:
Oficio SME nº 45, de 24/03/2017, da Prefeitura Municipal de Ponte Alta do
Tocantins—TO.

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria - SA nº 004—001/2017, de
20/03/2017, a Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins/TO apresentou por meio do
Ofício SME nº 45, de 24/03/2017, a seguinte justificativa:
”...Quanto ao controle dos veículos escolares do transporte escolar citada no item 15,
controle dos alunos beneficiados com o transporte escolar no item 16, e os
roteiros do transporte escolar no item 17, estamos tomando todas às providencias
para a regularização dos mesmos, pois estamos começando a nova gestão, ejá
estamos fazendo os estudos das rotas e quilometragem para fazer o mapeamento dos
mesmos e também o senso dos alunos que moram na zona rural que são transportados
para a cidade...”.

e o

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins confirmou o fato
constatado esclarecendo que está implementando a regularização dos controles dos alunos
beneficiados com o transporte escolar. A ausência de controle dos alunos pode gerar
situações de faltas e excessos de alunos nos veículos do transporte escolar, bem como não
permite ter a real demanda dos serviços podendo gerar prejuízos ao sistema. A ausência de
controle dos alunos beneficiários contraria o disposto no artigo 3º da Resolução CD/FNDE
nº 45, de 20/11/2013 e alterações posteriores, que estabelece:

“Art.

refere o Artigo 29 são destinados para o uso
exclusivo no transporte dos estudantes matriculados nas escolas das redes
públicas de ensino básico e instituições de educação superior, nas trajetos
39 Os veículos a que se

necessários para:

I - garantir,

prioritariamente, o acesso diário e a permanência dos estudantes
da zona rural às escolas da rede pública de ensino básico;

II - garantir o

acesso dos estudantes nas atividades pedagógicas, esportivas,
e realizadas fora do

culturais ou de lazer previstas no plano pedagógico
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estabelecimento de ensino.“
Dessa forma, permanece a constatação.

3.5 Atraso no atendimento com transporte escolar a clientela do

Programa
Fato:
Verificou-se que o atendimento com transporte escolar, realizado com os
veículos advindos do Programa Caminho da Escola, TC nº 5037/2012, para os alunos das
escolas: Recanto do Saber, Sabino Ferreira Medeiros, Odolfo Soares, joana Medeiros,
pertinentes às localidades rurais pertencentes às rotas denominadas Progresso, Fuzil e
Mata Nova, foram disponibilizados somente a partir do mês de março/2017, prejudicando os
alunos no cumprimento do seu calendário escolar, contrariando O disposto no art. 3º, da
Resolução (JD/FNDE nº 45, de 20/11/2013.

Evidências:
Inspeções realizadas nas escolas Recanto do Saber, Sabino Ferreira
Medeiros, Odolfo Soares, Joana Medeiros, bem como, nas localidades rurais denominadas
Progresso, Fuzil e Mata Nova.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 004-003/2017, de
20/03/2017, a Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins/TO apresentou por meio do
Ofício SME nº 47, de 24/03/2017, a seguinte justificativa:
"...Quanto ao atraso no atendimento com o transporte escolar a clientela do
Programa referente ao mês de fevereiro de 2017, foi devido a precariedade das
estradas e não encontrando carros para alugar, e o mesmo já foi solucionado com uma
KombijGL 7166 para o atendimento dos alunos para o transporte dos alunos...”.

Análise da equipe:
A Prefeitura apresentou sua justificativa informando que o atraso ocorreu em
Virtude das péssimas condições das estradas da região, que dificultou encontrar o veículo
adequado para locação em substituição ao ônibus escolar que se encontrava em manutenção
e a solução foi locar um veículo de passeio.
No caso em tela, os alunos das comunidades rurais denominadas Progresso,
Fuzil e Mata Nova, tiveram atendimento com transporte escolar somente a partir do dia 09
de março de 2017, conforme depoimentos prestados pelos dirigentes das escolas
ínspecíonadas, que representou para esses alunos mais de 30 dias sem assistir aulas,
prejudicando os mesmos no cumprimento do calendário escolar, contrariando o disposto no
art. 39, da Resolução CD/FNDE nº 45, de 20/11/2013, que estabelece:
"...Art. 39 Os veículos a que se refere o Artigo 29 são destinados para o uso exclusivo
no transporte dos estudantes matriculados nas escolas das redes públicas de ensino
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básico

I

e

instituições de educação superior, nos trajetos necessários para:

garantir, prioritariamente, o acesso diário e a permanência dos estudantes da zona
rural às escolas da rede pública de ensino básico;
—

II garantir o acesso dos estudantes

nas atividades pedagógicas, esportivas, culturais
ou de lazer previstas no plano pedagógico e realizadas fora do estabelecimento de
—

ensino...".

Dessa forma, permanece a constatação.

3.6 Ausência no atendimento com transporte escolar a clientela do

Programa
Fato:
Verificou—se que o atendimento com transporte escolar, realizados no
exercício 2016, com os veículos advindos do Programa Caminho da Escola, TC nº
5037/2012, para os alunos das escolas: Recanto do Saber, Sabino Ferreira Medeiros, Odolfo

Soares, joana Medeiros, pertinentes às localidades rurais pertencentes às rotas
denominadas Progresso, Fuzil e Mata Nova, não foram disponibilizados no periodo de
agosto a dezembro de 2016, prejudicando os alunos, ocasionando até mesmo reprovação no
ano letivo, contrariando do disposto o disposto no art.3º, da Resolução CD/FNDE nº 45, de
20/11/2013

Evidências:
Ofício SME nº 47, de 24/03/2017 da Prefeitura Municipal de Ponte Alta do
inspeções realizadas nas escolas Recanto do Saber, Sabino Ferreira
Medeiros, Odolfo Soares, Joana Medeiros, bem como, nas localidades rurais pertencentes as
rotas denominadas Progresso, Fuzil e Mata Nova.

Tocantins

- TO e

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 004-003/2017, de
20/03/2017, a Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins/TO apresentou por meio do
Ofício SME nº 47, de 24/03/2017, a seguinte justificativa:
”...Ausência no atendimento com o transporte escolar a clientela do Programa, a
gestão anterior não houve umajustifzcativa para o que ocorreu no ano de 2016...”.

Análise da equipe:
A Prefeitura apresentou sua justificativa informando que a gestão anterior
responsável pela realização do transporte escolar no exercício de 2016, não prestou nenhum
esclarecimento quanto aos motivos da não realização do transporte aos alunos nas referidas
escolas. A ausência do atendimento com transporte escolar oriundo do Programa Caminho
da Escola, contraria o disposto no artBº, da Resolução CD/FNDE nº 45, de 20/11/2013 e
alterações posteriores, que estabelece:
"...Art. 39 Os veículos

a que se

refere o Artigo Zº são destinados para o uso exclusivo
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no transporte dos estudantes matriculados nas escolas das redes públicas de ensino
básico e instituições de educação superior, nos trajetos necessários para:

I

garantir, prioritariamente, o acesso diário e a permanência dos estudantes da zona
rural às escolas da rede pública de ensino básico;
—

II - garantir o acesso dos estudantes nas atividades pedagógicas,

esportivas, culturais

ou de lazer previstas no plano pedagógico e realizadas fora do estabelecimento de

ensino...".

Dessa forma, permanece a constatação.

4. Convênio 658168/2009

Objeto do Programa: Aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com
especificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no âmbito do
Programa Caminho da Escola.

Qualificação do instrumento de transferência:Convênio

Montante dos recursos ﬁnanceiroszR$ 121.770,00
Extensão dos exames:
Analisada a importância de R$ 123.000,00 (cento e Vinte e três mil reais),
sendo o valor de R$ 121.770,00 (cento e Vinte um mil, setecentos e setenta reais)
correspondente aos recursos transferidos pelo FNDE e o valor de R$ 1.230,00 (um, mile
duzentos e trinta reais) referente a contrapartida do Cºnvenente.

Informação:
As ações de controle desenvolvidas no âmbito do Programa Caminho da
Escola referiram—se à verificação física dos ônibus adquiridos e a sua utilização quanto ao
atendimento a comunidade escolar beneficiada.

Foi realizada reunião com os membros do Conselho de Acompanhamento
Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica

e
-

CACS/FUNDEB.
Em consulta realizada no Sistema de Gestão de Prestação de Contas
observou-se o seguinte:

—

SIGPC,

[Slope
IPrograma

l

_HConvênio/exercício"Vigência

Caminho da Escola 658168/2009

28/12/2011

“Situação PCNEstado
Adimplente

I

Aguardando análise
(Fase Controle
Social)
‘\
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Constatações:

4.1 Ausência de apresentação da documentação comprobatória de
despesa

Fato:
A Prefeitura não apresentou a documentação comprobatória, pertinente à
execução do Convênio nº 658168/2009. cujo débito evidenciado na conta específica foi no
valor de R$ 123.000,00, em 18/05/2011, sendo o valor de R$ 121.770,00, correspondente
aos recursos transferidos pelo FNDE e o valor de R$ 1.230,00, referente à contrapartida do
Cºnvenente, contrariando & Cláusula Primeira e Cláusula Terceira, Item II, alíneas b, 11, s, do
Termo do Convênio.

Em consulta realizada no Sistema de Gestão de Prestação de Contas - SIGPC, em
20/04/2017, verificou—se que a prestação de contas do convênio foi registrada, em
23/01/2014, encontrando-se com a situação 'Aguardando Análise', na fase 'Controle Social',
contudo, nenhuma documentação comprobatória das despesas efetuadas foi anexada.

Evidências:
Extrato bancário da Conta corrente nº 26833—X, Agência nº 1117-7, do Banco
do Brasil, específica do Cºnvênio.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 004—001/2017, de
20/03/2017, a Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins/TO apresentou por meio do
Ofício SME nº 45, de 24/03/2017, a seguinte justificativa:
—

”..A ausência de documentos comprobatória de despesas (PNATE 2016) no item 08
assim como também as despesas realizadas incompatível com o objeto do programa
no item 09 e ausência dos documentos comprobatória de despesas no item 10, não
teve esclarecimentos dos fatos pela gestão anterior...”.

Análise da equipe:
Verificou—se nos extratos da Conta Corrente nº 26833-X, da Agência nº 1117—
7, do Banco do Brasil, específica do Convênio, que a Prefeitura Municipal realizou
movimentação dos recursos no valor de R$ 123.000,00, em 18/05/2011, sendo o valor de R$
121.770,00, correspondente aos recursos transferidos pelo FNDE e o valor de R$ 1.230,00,
referente à contrapartida do Cºnvenente. Ocorre que não foram apresentados documentos
comprobatórios que correspondam à execução do Convênio, tais como processo de
aquisição ou adesão à registro de preço, processo de empenhamento, liquidação e
pagamento ao fornecedor, registro de veículo no órgão executivo de trânsito referente à
propriedade e licenciamento, bem como processo de avaliação no Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia — INMETRO (no caso da aquisição do ônibus escolar). A
inexecução do objeto do convênio contraria & Cláusula Primeira e Cláusula Terceira, Item II,
alíneas b, h, 3, do Termo do Convênio, conforme segue:
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“...CLÁUSULA PRIMEIRA Aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com
especificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no âmbito do
Programa Caminho da Escola.
—

(...)

CLÁUSULA TERCEIRA

II

—

-

São obrigações;

DO CON VENENTE

executar as despesas dos recursos federais transferidos, observando as
b)
disposições da Lei nº 8.666/93, da Lei nº 10.520/2001, do Decreto nº 5.450/2002, e de
acordo com os valores estabelecidos na Ata de Registro de Preços referente ao Pregão
Eletrônico nº 01/2009 realizado pelo FNDE;
(...)

assegurar a plena execução do objeto deste Convênio, em conformidade com o
h)
Plano de Trabalho aprovado e com as normas e procedimentos aplicáveis ao mesmo,
inclusive no que se refere aos procedimentos licitatórios;
(...)

manter a disposição do CONCEDENTE e dos demais órgãos de Controle Interno
Externo, em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da aprovação da
prestação ou tomada de contas do gestor do CONCEDENTE pelo TCU, relativa ao
exercício da concessão, em sua sede, independentemente de sua contabilização ter

s)
e

sido confiada

a

terceiros, os documentos relacionados ao convênio...".

Dessa forma, permanece a constatação,

Identificação do responsável:

CPF:-.906.191-Valor Original:

R$ 121.770,00

5. Convênio 700177/2010

Objeto do Programa: Aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com
especificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no âmbito do
Programa Caminho da Escola.

Qualificação do instrumento de transferência:ConVênío

Montante dos recursos financeiros:R$ 196.020,00
Extensão dos exames:
Analísada a importância de R$ 198.000,00 (cento
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sendo o valor de R$ 196.020,00 (cento e noventa e seis mil e vinte reais) correspondente aos
recursos transferidos pelo FNDE e o valor de R$ 1.980,00 (um mil, novecentos e oitenta
reais) referente a contrapartida do convenente.

Informação:
As ações de controle desenvolvidas no âmbito do Programa Caminho da
Escola referiram-se a verificação física dos ônibus adquiridos e a sua utilização quanto ao
atendimento à comunidade escolar beneficiada.

Foi realizada reunião com os membros do Conselho de Acompanhamento
Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica

e
-

CAOS/FUNDEB.

Em consulta realizada no Sistema de Gestão de Prestação de Contas
observou-se o seguinte:

—

SIGPC,

GPC

minho da Escola

00177/2010

1/07/2011

tação de PC

Constatações:
5.1 Ausência de apresentação da documentação comprobatória de
despesa

Fato:
A Prefeitura Municipal não apresentou a documentação comprobatória da
despesa realizada, referente ao pagamento no valor de R$ 198.000,00, em 06/05/2011,
contrariando a Cláusula Terceira, Item II, alíneas b, h, s, do Convênio nº 700177/2010.
Em consulta realizada ao Sistema de Gestão de Prestação de Contas SIGPC, em
20/04/2017, verificou—se que a prestação de contas do convênio não foi registrada,
encontrando-se com a situação de inadimplência.
—

Evidências:
Extrato bancário da Conta corrente nº 28461-0, Agência nº 1117—7, do Banco
do Brasil, específica do Termo do Convênio nº 700177/2010.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 004-001/2017, de
20/03/2017, a Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins/TO apresentou por meio do
Ofício SME nº 45, de 24/03/2017, a seguinte justificativa:
—

”.A ausência de documentos comprobatória de despesas (PNATE 2016) no item 08
assim como também as despesas realizadas incompatível com o objeto do programa
no item 09 e a ausencia da documentação comprobatória no item 10, não teve
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esclarecimentos dos fatos pela gestão anterior...”.

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins apresentou cópia do
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica nº 000138882, de 26/04/2011, no valor de
R$198.000,00. Foi inspecionado um veículo tipo ônibus, marca/modelo VW / 16.190 EOD
Escolar HD ORE, Chassis nº 9532882WOBR141713, ano de fabricação 2011, que
correspondente à descrição do referido documento fiscal e que se enquadrou ao
estabelecido no objeto do Convênio nº 700177/2010. No entanto, a Prefeitura não
apresentou os documentos referentes ao processo de aquisição ou adesão a registro de
preço, processo de empenhamento, liquidação e pagamento ao fornecedor, contrariando a
Cláusula Terceira, [tem II, alíneas b, h, 3, do Termo do Convênio, que estabelece:
"...b) executar as despesas dos recursos federais transferidos, observando as
disposições da Lei nº 8666/93, da Lei nº 10.520/2001, do Decreto nº 5450/2002, e de
acordo com os valores estabelecidos por meio de pregão eletrônico para registro de
preços, realizado pelo CONCEDENTE ;
(,,.)

li) assegurar a plena execução do objeto deste Convênio, em conformidade com o
Plano de Trabalho aprovado e com as normas e procedimentos aplicáveis ao mesmo,
inclusive no que se refere aos procedimentos licitatórios;
(...)
s) manter a disposição do CONCEDENTE e dos demais órgãos de Controle Interno e
Externo, em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da aprovação da
prestação ou tomada de contas do gestor do CONCEDENTE pelo TCU, relativa ao
exercício da concessão, em sua sede, independentemente de sua contabilização ter
sido confiada a terceiros, os documentos relacionados ao convênio...".

Dessa forma, permanece a constatação, considerando que não foi possível
o veiculo descrito na cópia do documento fiscal trata-se efetivamente do
objeto do Convênio, portanto, no presente momento não será solicitada a devolução dos
recursos, devendo a área técnica do FNDE/MEC verificar se o veiculo apresentado trata-se
de aquisição financiada com recursos do Convênio nº 700177/2010, devendo, se for o caso,
a informação ser encaminhada à Diretoria Financeira do FNDE, com Vistas a subsidiar a
análise da prestação de contas.

certificar que

5.2 Despesa realizada incompatível com o objeto do Programa

Fato:
Verificou—se nos documentos apresentados, que foram realizados despesas a
conta do Convênio nº 700177/2010, com a aquisição de peças e realização de serviços,
incompatíveis com o objeto conveniado, no valor de R$ 5.077,00, contrariando a letra 'g', do
item II, da Cláusula Terceira do referido Convênio.
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Evidências:
Notas Fiscais nºs 006068, de 09/05/2012, no valor de R$4.372,00 e 001033,
de 09/05/2012, no valor R$705,00, emitidas pela Empresa Auto Peças Foccos Ltda, pagas
conforme comprovante de transferência bancária realizada em 09/05/2012, no valor de
R$5.077,00, confirmada no extrato bancário da Conta Corrente nº 28461—0, Agência nº
1117—7, do Banco do Brasil, específica do Convênio.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 004-001/2017, de
20/03/2017, a Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins/TO apresentou por meio do
Ofício SME nº 45, de 24/03/2017, a seguinte justificativa:

”..A ausência de documentos comprobatória de despesas (PNATE 2016) no item 08
assim como também as despesas realizadas incompatível com o objeto do programa
no item 09 e ausência dos documentos comprobatória de despesas no item 10, não
teve esclarecimentos dos fatos pela gestão anterior...".

Análise da equipe:
A documentação indicada no campo evidências, apresentada pela Prefeitura
Municipal no período da fiscalização, demonstrou que foram realizados despesas com os
recursos do Convênio nº 700177/2010, para aquisição de peças e realização de serviços,
contrariando a letra 'g', do item II, da Cláusula Terceira do referido Convênio, & qua]
estabelece:
“...Cláusula Terceira - São Obrigações:
(...)

II

—

Do Convenente

(...)

g) manter os recursos do Convênio em conta bancária específica, aberta pelo
Concedente, incluíndo a contrapartida, somente podendo utilizá-lo para pagamento de
despesas constantes do Plano de Trabalho ou para aplicação no mercado financeiro,
nas hipóteses previstas na Portaria Interministerial nº 127/2008 e na Cláusula Décima
do Convénío...".

Dessa forma, permanece a constatação.

Identificação do responsáveh
CPF:

..180.601--

Valor Original:

R$ 5.077,00
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5.3 Não observância de disposições regulamentares para o veículo

Fato:
Eni verificação na documentação do veículo escolar adquirido a conta do
Programa Caminho da Escola (Convênio nº 700177/2010), verificou-se que o mesmo não
está cumprindo as normas da legislação vigente, em especial os dispositivos da Lei nº 9.503,
de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro) que tratam da condução de escolares, pois o veiculo
apresentado encontra-se com o CRLV e DPVAT atrasados desde a data de sua aquisição,
tendo ainda, o veículo de chassis nº 9532882WOBR141713, sem placas, com nenhuma
regularização junto ao DETRAN-TO, contrariando a letra T, do item ll, da Cláusula Terceira
do referido Convênio.

Evidências:
Inspeção in loco no veículo.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 004-001/2017, de
20/03/2017, a Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins/TO apresentou por meio do
Ofício SME nº 45, de 24/03/2017, a seguinte justificativa:
”...Na observância de disposições regulamentares para os veículos no item 11 e 12
não houve esclarecimento sobre os fatos e quanto à nova gestão de 2017 estamos
tomando as devidas providências cabíveis para as regularizações dos veículos que se
encontram irregulares....".
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Análise da equipe:
A Prefeitura apresentou sua justificativa informando que a gestão anterior
responsável pela aquisição dos veículos não prestou nenhum esclarecimento com os motivos
dos veículos não terem sido regularizados junto ao DETRAN—TO. Sendo que, tais veículos
operam no transporte escolar daquele município, desde a data de suas aquisições em 2012,
sem qualquer tipo de documento e sem placas, contrariando a letra 'l', do item II, da
Cláusula Terceira do referido Convênio, que estabelece a obrigatoriedade do Cºnvenente na
manutenção e conservação do veículo, custeando as despesas pertinentes ao seu uso,
inclusive responsabilizando-se pelo pagamento de taxas, impostos e eventuais multas
incidentes sobre o veículo.
Dessa forma, permanece a constatação.

5.4 Ausência de realização das apólices de seguro dos veículos

Fato:

,

Não foram apresentados a comprovação da realização do seguro total dos
veículos, contra danos materiais e vítimas por acidente, conforme estabelecido na legislação
específica do Programa Caminho da Escola, contrariando a letra "1", item II, cláusula
terceira do Convênio nº 700177/2010.

Evidências:
Não apresentação das apólices de seguro total dos ônibus adquiridos
solicitadas pela Solicitação de Auditoria nº 004-001/2017, em 20/03/2016.

Manifestação da entidade:
Foi emitida a Solicitação de Auditoria - SA nº 004-001, de 20/03/206, qual
solicitou-se a Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins/T0 a apresentação da
documentação pertinente ao fato apontado. No entanto, até a data do fechamento do
presente relatório de auditoria, nenhuma resposta foi apresentada.

Análise da equipe:
A ausência de comprovação da apresentação das apólices de seguro total dos
do item II, da
ônibus adquiridos a conta do Programa contraria o disposto na letra
cláusula terceira do Convênio nº 700177/2010, ratificada pelo o inciso IX, do art. Sº da
Resolução/CD/FNDE nº 64, de 16/11/2011, que estabelecem a responsabilidade do
convenente pelo pagamento além do seguro obrigatório exigido no Código de Trânsito
Brasileiro, do seguro total do veículo para cobertura de danos materiais e de despesas
médicas com vítimas por acidente.
"",1

Desta forma, permanece a constatação.

5.5 Ausência dos controles dos veículos do transporte escolar

Fato:
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Veríficou-se nos documentos apresentados a ausência de registros quanto a
utilização dos ônibus escolares oriundo do Programa Caminho da Escola, não sendo possível
verificar se os veículos foram utilizados, exclusivamente, para atender alunos matriculados
na educação básica da rede pública de ensino, conforme disposto no art. Bº da Resolução nº
64, de 16/11/2011 e alterações posteriores.

Evidências:
Ofício SME nº 45, de 24/03/2017, da Prefeitura Municipal de Ponte Alta do
Tocantins-TO.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 004-001/2017, de
20/03/2017, a Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins/TO apresentou por meio do
Ofício SME nº 45, de 24/03/2017, a seguinte justificativa:
”..,Quanto ao controle dos veículos escolares do transporte escolar citado no item 15,
controle dos alunos beneficiados com o transporte escolar no item 16, e os
roteiros do transporte escolar no item 17, estamos tomando todas às providencias
para a regularização dos mesmos, pois estamos começando a nova gestão, ejá
estamos fazendo os estudos das rotas e quilometragem para fazer o mapeamento dos
mesmos e também o senso dos alunos que moram na zona rural que são transportados
para a cidade...”.
e o

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins apresentou
esclarecimentos, ratificando o fato constatado. O controle dos veículos do transporte escolar
é necessário para demonstrar que rotas os veículos devem seguir, a distância, quantidade
de Viagens e quantidade de veículos. A ausência de controle inviabiliza & otimização da
utilização dos veículos adquiridos à contado Programa, podendo gerar prejuízos ao sistema,
0 que contraria o disposto artigo 39 da Resolução nº 64, de 16/11/2011 e alterações
posteriores, que estabelece:
"Art. 39 Os veículos adquiridos pelos Municípios a que se refere o Art. 29 deverão ser
utilizados para atender, exclusivamente, alunos matriculados na educação básica da
rede pública de ensino."
'

Dessa forma, permanece a constatação.

5.6 Ausência dos controles dos alunos beneficiados com o transporte

escolar
Fato:

Verificou-se nos documentos apresentados a ausência dos registros que
identificam os alunos beneficiários do transporte escolar, não sendo possível verificar se a
oferta de transporte ocorreu exclusivamente aos alunos matriculados nas escolas das redes
públicas de ensino básico, residentes em área rural, conforme dispõe a letra k, inc II,
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Cláusula Terceira do Convênio nº 700177/2010.

Evidências:
Ofício SME nº 45, de 24/03/2017, da Prefeitura Municipal de Ponte Alta do
Tocantins—TO.

Manifestação da entidade:
Solicitação de Auditoria - SA nº 004—001/2017, de
20/03/2017, a Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins/TO apresentou por meio do
Ofício SME nº 45, de 24/03/2017, a seguinte justificativa:
Em atendimento

à

”...Quanto ao controle dos veículos escolares do transporte escolar citado no item 15,
controle dos alunos beneficiados com o transporte escolar no item 16, e os
roteiros do transporte escolar no item 17, estamos tomando todas às providencias
para a regularização dos mesmos, poisestamos começando a nova gestão, e já
estamos fazendo os estudos das rotas e quilometragem para fazer o mapeamento dos
mesmos e também o senso dos alunos que moram na zona rural que são transportados
para a cidade...”.

e o

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins confirmou o fato
constatado esclarecendo que está implementando & regularização dos controles dos alunos
beneficiados com o transporte escolar. A ausência de controle dos alunos pode gerar
situações de faltas e excessos de alunos nos veículos do transporte escolar alocados, bem
como não permitem não ter a real demanda e oferta de serviços, por sua vez, não tal
ocorrência não permite verificar se os recursos foram exclusivamente destinados transporte
escolar, o que pode gerar prejuízos ao sistema. A ausência de controle dos alunos
beneficiários contraria o disposto na letra k, inc ll, Cláusula Terceira do Convênio nº
700177/2010, que estabelece:
'

"Cláusula Terceira - São obrigações:
(...)

II

—

DO CONVENENTE

(...)

k) utilizar o(s) veículo(s) adquirido(s) para transportar, exclusivamente, alunos
matriculados em escolas públicas da Educação Básica;"
Dessa forma, permanece a constatação.

5.7 Ausência dos controles dos roteiros realizados no transporte

escolar
Fato:
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Verificou-se nos documentos apresentados a ausência de registros dos
roteiros realizados com os veiculos adquiridos a conta do Programa, com os itinerários,
ponto de embarque e de desembarque e horários a serem cumpridos, conforme disposto no
parágrafo 2º, do artigo 49 da Resolução nº 18, de 19/06/2012 e alterações posteriores.
Evidências:
Oficio SME nº 45, de 24/03/2017, da Prefeitura Municipal de Ponte Alta do
Tocantins—TO.

-

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 004—001/2017, de
20/03/2017, a Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins/TO apresentou por meio do
Ofício SME nº 45, de 24/03/2017, a seguinte justificativa:
”...Quanto ao controle dos veículos escolares do transporte escolar citado no item 15,
controle dos alunos beneficiados com o transporte escolar no item 16, e os
roteiros do transporte escolar no item 17, estamos tomando todas às providencias
para a regularização dos mesmos, pois estamos começando a nova gestão, ejá
estamos fazendo os estudos das rotas e quilometragem para fazer 0 mapeamento dos
mesmos e também o senso dos alunos que moram na zona rural que são transportados
para a cidade...”.
e o

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins apresentou
esclarecimentos, ratificando o fato constatado. O controle dos roteiros dos veículos do
transporte escolar e' necessário para demonstrar que rotas os veiculos devem seguir. A
ausência de controle inviabiliza & otimização da utilização dos recursos do Programa, bem
como pode gerar prejuízos ao sistema, o que contraria o disposto no parágrafo 29, do artigo
49 da Resolução nº 18, de 19/06/2012 e alterações posteriores, que estabelece:

"...Art. 4º O uso dos veículos de transporte escolar de que trata esta
Resolução deve ser disciplinado em regulamentos do poder executivo dos
estados, Distrito Federal e municípios, observando as disposições legais
vigentes e as contidas nesta Resolução.
(...)
§ 29 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 nas percursos.;.“.
Dessa forma, permanece a constatação.

5.8 Ausência no atendimento com transporte escolar a clientela do

Programa
Fato:
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Verificou—se que o atendimento com transporte escolar, realizados no
exercício 2016, com os veículos advindos do Programa Caminho da Escola, Convênio nº
700177/2010, para os alunos das escolas: Recanto do Saber, Sabino Ferreira Medeiros,
Odolfo Soares, joana Medeiros, pertinentes às localidades rurais pertencentes às rotas
denominadas Progresso, Fuzil e Mata Nova, não foram disponibilizados no periodo de
agosto a dezembro de 2016, prejudicando os alunos, ocasionando até mesmo reprovação no
ano letivo, contrariando o disposto no art. 39, da Resolução CD/FNDE nº 18, de 19/06/2012
e alterações posteriores.
'

Evidências:
Inspeções realizadas nas escolas Recanto do Saber, Sabino Ferreira
Medeiros, Odolfo Soares, Joana Medeiros, bem como, nas localidades rurais pertencentes as
rotas denominadas Progresso, Fuzil e Mata Nova.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 004-003/2017, de
20/03/2017, a Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins/TO apresentou por meio do
Ofício SME nº 47, de 24/03/2017, a seguinte justificativa:
”...Ausênoia no atendimento com o transporte escolar a clientela do Programa,
gestão anterior não houve umajustificativa para o que ocorreu no ano de 2016...”.

a

Análise da equipe:
A Prefeitura apresentou sua justificativa informando que a gestão anterior
responsável pela realização do transporte escolar no exercício de 2016, não prestou nenhum
esclarecimento quanto aos motivos da não realização do transporte aos alunos nas referidas
escolas. A ausência do atendimento com transporte escolar oriundo do Programa Caminho
da Escola, contraria o disposto no art. Bº, da Resolução CD/FNDE nº 18, de 19/06/2012 e
alterações posteriores, que estabelece:
"...Art. 39 Os veículos a que se refere o Artigo 29 são destinados para o uso exclusivo
no transporte dos estudantes matriculados nas escolas das redes públicas de ensino
básico e instituições de educação superior, nos trajetos necessários para:

I

garantir, priozitariamente, o acesso diário e a permanência dos estudantes da zona
rural às escolas da rede pública de ensino básico;
—

II - garantir o acesso dos estudantes nas atividades pedagógicas,

esportivas, culturais

ou de lazer previstas no plano pedagógico e realizadas fora do estabelecimento de

ensina...".

Dessa forma, permanece a constatação.

5.9 Ausência de inspeção semestral dos veiculos adquiridos à conta do
Programa Caminho da Escola

Fato:
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Verificou—se nos documentos apresentados a ausência da comprovação da
realização da inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de
segurança dos veículos adquiridos a conta do Programa Caminho da Escola, contrariando o
disposto no Art. 136, da Lei nº 9.503, de 23/09/1997.

Evidências:
Ofício SME nº 45, de 24/03/2017, da Prefeitura Municipal de Ponte Alta do
Tocantins-TO.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 004—001/2017, de
20/03/2017, a Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins/TO apresentou por meio do
Ofício SME nº 45, de 24/03/2017, a seguinte justificativa:
"...ajustificativa da Inspeção semestral dos veículos adquiridos a conta do Programa
Caminho da Escola, não foi feita a inspeção na gestão anterior, e quanto a nova
gestão vamos tomar todas as devidas providencias como manda a regulamentação...".

Análise da equipe:
A Prefeitura apresentou sua justificativa informando que a gestão anterior
responsável pela execução do Termo de Compromisso nº 5037/2012, não realizou as
inspeções semestrais dos veículos adquiridos a conta do Programa Caminho da Escola,
esclarecendo que tal providência será tomada, junto ao DETRAN-T0, pela a atual gestão. A
ausência da inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de
segurança dos veículos adquiridos a conta do Programa Caminho da Escola, contraria o
disposto no Art. 136, da Lei nº 9.503, de 23/09/1997, que estabelece:
"...Art. 136. Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares
somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade
executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto:
(...)

ll - inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de
segurança..."
Dessa forma, permanece a constatação.

5.10 Veiculos escolares em processo de sucateamento
Fato:
Foram verificados 3 veículos adquiridos a conta do Programa Caminho da
Escola, abandonados no pátio de empresas de oficinas mecânicas situadas nos municípios
de Porto Nacional e Palmas, apresentando severos sinais de degradação a deterioração
decorrente da ação da intempérie, bem como depredação e sucateamento Dos quais os
ônibus chassis nºs 932L68C01D8441802 e 93PB58M1MDC046083, tratam-se de veículos
concedidos pela Secretaria de Estado de Educação de Tocantins à Prefeitura e o veículo de
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chassis nºs 932L68B01B8425623, não há registro de sua procedência na Prefeitura.
A depredação e o sucateamento dos veículos, contraria o disposto nos artigos 29 e 39, da
Resolução CD/FNDE nº 18, de 19/06/2012 e alterações posteriores.

Evidências:
Inspeções 'in loco' nos veículos.

Veículo Chassis nº 93PE58M1MC046083

Veiculo Chassis nº 932L686108641802

Veículo Chassis nº 93ZLSBBO1884125823

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 004—001/2017, de
20/03/2017, a Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins/TO apresentou por meio do
Ofício SME nº 45, de 24/03/2017, a seguinte justificativa:
"...Os veículos escolares em processo de sucateamento referido no tem 12 os mesmos
não foram entregue a gestão pelo gestor anterior, assim como os demais veículos, 0
nova gestão a procura dos veículos encontrou os mesmos em situação de
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sucateamentos o qual foram levados a conhecimentos dos fiscais do FNDE, até o local
para o que os mesmos averiguássem a situação dos mesmos. Ejá estamos tomando as
providencias cabível, pois os mesmos não tem fazer consertos pelo estado avançado
de má conservação...".

Análise da equipe:
A Prefeitura justificou que os referidos ônibus escolares foram encontrados
pela atual gestão já no estado de sucateamento e depredação cuja recuperação é inviável
financeiramente devido ao custo superar o valor comercial dos veículos.
No entanto, a alegação apresentada não elide & constatação, tendo em vista
que conforme verificado pela auditoria, os ônibus adquiridos à conta do programa,
encontram—se abandonados, sofrendo degradação pela ação da íntempérie e depredação
resultando em sucateamento dos veículos, caracterizando a ausência de zelo ao patrimônio
público, contribuindo dessa forma, pelo impedimento da garantia do acesso diário e a
permanência dos estudantes nas escolas, conforme preconiza o inciso I, do art. 3º da
Resolução CD/FNDE nº da 18/2012.
"

Conforme documentação apresentada verificou-se que os ônibus escolares
são procedentes do Programa Caminho da Escola, sendo que, os veículos Chassis nº

932L68C01D8441802

e

93PB58M1MDC046083, foram concedidos pela Secretaria

da Educação do Estado de Tocantins à Prefeitura, por meio de termo concessão de uso e o
ônibus de chassis nº 932L68B01B8425623, não foi possível verificar a fonte de
financiamento, tendo em vista a ausência de registros na Prefeitura Municipal de Ponte Alta
do Tocantins TO.
—

Dessa forma, permanece a constatação, ressaltando a necessidade da
certificação dos instrumentos que deram origem ao financiamento dos recursos para
aquisição dos veículos, devendo recomendar a área técnica do FNDE/MEC, se for o
caso, adotar as medidas que julgar cabíveis, com vistas & resguardar ao erário público.
6. Conclusão:

6.1. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em itens
específicos deste Relatório, para cada um dos Programas fiscalizados, constando adiante as
respectivas recomendações e encaminhamentos propostos.
6.2. Nas constatações referentes aos subitens 1.1, 1.4, 1.5, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6,

5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10, foram verificadas impropriedades na
operacionalização do Programa, que merecem atuação da Diretoria técnica desta autarquia,
responsável pelo programa.
6.3. Identificou-se prejuízo ao erário, conforme consignado nos subitens 1.2, 1.3, 4.1 e 5.2
devendo o responsável ser diligencíado & regularizar a situação.

6.4. Ademais, devem as diretorias considerar as questões apontadas neste relatório na
análise técnica da prestação de contas que lhe(s) compete(m), sobre o cumprimento do

objeto dos programas

e

transferências fiscalizadas.
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6.5. Deve, ainda, a Diretoria Técnica desta autarquia considerar as questões apontadas
neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de
monitoramento dos respectivos programas, em conjunto com as demais determinações e
recomendações do TCU, das recomendações da CGU e dos relatórios da Auditºria Interna,
bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Ministérios Públicos, Tribunais de
Contas Estadual e Municipal e da Ouvidoria do FNDE.

6.6. A Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins TO disponibiliza ao transporte
escolar uma frota composta de 10 ônibus padrão 'Caminho da Escola' e 09 veículos locados,
tipos camionete e carro de passeio. Sendo que, os veículos oriundos dos Convênios e do
Termo de Compromisso objetos desta auditoria foram 04 ônibus. Os demais 06 veículos, 05
ônibus foram concedidos pela Secretaria da Educação, do Estado de Tocantins e 01 ônibus
não foi possível certificar sua procedência, tendo em Vista a ausência de registros na
Prefeitura Municipal. Dos veículos locados em 2016 05 tiveram a utilização de recursos do
PNATE e em 2017 até a data desta fiscalização, nenhum pagamento com recursos do
programa para locação de veículos foi realizado;
—

6.6.1. Da frota pertinente ao Programa Caminho da Escola, foram inspecionados os 10
ônibus existentes no município, sendo que destes, 03 estão paralisados e abandonados a
mais de dois anos apresentando severos sinais de degradação por depredação e
sucateamento, 07 veículos estão em atividades juntamente com os veículos locados
atendendo aos alunos das comunidades rurais definidas em Vinte rotas,6.6.2. Dos ônibus escolares não foram verificadas evidências de desvios de finalidade, no
entanto, apesar de ter verificado o esforço da atual gestão na recuperação de sua frota do
transporte escolar, a manutenção precária dos veículos dispensada pelas gestões anteriores
está impactando à assistência aos alunos, tendo em Vista ainda existir veículos paralisados
sem utilização no atendimento ao transporte escolar,-

6.6.3 Em relação aos serviços de transporte escolar contratados junto a terceiros, foi
verificado que todos os veículos que prestam serviços, tanto no exercício 2016, como em
2017, tratam-se ,de veículos inadequados para o transporte de escolares (subitem 1.6), o que
justificou à atual gestão a necessidade do atendimento pelo FNDE, quanto ao seu pleito
apresentado no Plano Ações Articuladas - PAR, no exercício de 2013, a qual não foi
contemplada totalmente, 0 que se sugere a apreciação pela área técnica desta Autarquia
quanto as dificuldades daquela municipalidade em ofertar o transporte escolar com veículos
adequados.
6.7. Relevante mencionar que a observância das conclusões e o atendimento tempestivo às
recomendações desta Auditoria Interna, dirigidas aos dirigentes desta Autarquia e
consignadas no presente Relatório, são de caráter preventivo e/ou corretivo e tem por
objetivo aprimorar os processos administrativos e/ou evitar a continuidade de eventuais
falhas que podem comprometer o resultado da gestão dos administradores, relativamente
aos Programas financiados com recursos transferidos pela Autarquia.

7. Recomendações:
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7.1. ADIATA

7.1.1. Diligenciar

o

..913.781—-

Senhor.,

CPF

ex—Prefeito do Município de Ponte Alta do Tocantins/TO, a restituir no
prazo de 30 (trinta) dias aos cofres do FNDE o valor de R$ 4.910,60 (quatro mil, novecentos
e dez reais e sessenta centavos) referente a ausência de documentos comprobatórios de
despesas do Programa Nacional Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, acrescidos de
juros e correção monetária aplicados a partir da data de 28/04/2016 no valor de R$2.455,30
e 01/06/2016 no valor de R$2.455,30. 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.govbr/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces",
lançando o débito no grupo "Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua
ocorrência. No grupo "Informações do débito" deverá ser ativada 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,

no
sitio
virtual
nacional
do
tesouro
(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
212198010. Caso não haja o atendimento, enviar comunicação à Diretoria Financeira DIFIN para adotar as providências pertinentes quanto ao ressarcimento ao erário e informar
a COAUD, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da Informação, sobre as providências
que tomou visando o ressarcimento ao erário e/ou a adoção de outras providências
pertinentes, conforme subitem(ns) 1.2.

preenchido

_

Senhor.,

7.1.2. Diligenciar o
CPF
ex-Prefeito do Município de Ponte Alta do Tocantins/TO, a restituir no
prazo de 30 (trinta) dias aos cofres do FNDE o valor de R$ 15.125,42 (quinze mil, cento e
vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos), referente a ausência de documentos
comprobatórios de despesas do Programa Nacional Apoio ao Transporte do Escolar PNATE, acrescidos de juros e correção monetária, sendo R$ 2.562,71 a partir de
05/01/2016, R$ 2.562,71 a partir de 05/01/2016 e R$ 10.000,00 a partir de 19/07/2016. 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:l/contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces", lançando o débito no
grupo "Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua ocorrência. No grupo
"Informações do débito" deverá ser ativada a opção "Aplicar juros" e lançada no campo
"Data atualização“ a data em que o recolhimento estará sendo efetuado. O recolhimento
deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento Da União-GRU, preenchido no sitio
virtual do tesouro nacional (https://consulta.tesourofazenda.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, enviar comunicação à
Diretoria Financeira - DIFIN para adotar as providências pertinentes quanto ao
ressarcimento ao erário e informar ‘a COAUD, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento
da Informação, sobre as providências que tomou visando o ressarcimento ao erário e/ou a
adoção de outras providências pertinentes, conforme subitem(ns) 1.3.

..913.781—-,

—

7.1.3. Diligenciar

-.906.191--,

o

Senhor.,

ex-Prefeito do Município de Ponte Alta do Tocantins/TO,
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prazo de 30 (trinta) dias aos cofres do FNDE o valor de R$ 121.770,00 (cento e vinte e um
mil setecentos e setenta reais) referente a ausência de documentos comprobatórios de
despesas do Convênio nº 658168/2009, acrescidos de juros e correção monetária, a partir
de 04/01/2011. Para 0 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/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces“, lançando o débito no
grupo "Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua ocorrência. No grupo
"Informações do débito" deverá ser ativada a opção "Aplicar juros" e lançada no campo
"Data atualização" a data em que o recolhimento estará sendo efetuado. O recolhimento
deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento Da União-GRU, preenchido no sitio
Virtual do tesouro nacional (https://consulta.tesourofazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp)
com os seguintes dados: UG/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 18888—3,
Número de Referência 658168/2009. Caso não haja o atendimento, enviar comunicação à
—

Diretoria Financeira

DIFIN para adotar as providências pertinentes quanto ao
ressarcimento ao erário e informar a COAUD, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento
da Informação, sobre as providências que tomou visando o ressarcimento ao erário e/ou a
adoção de outras providências pertinentes, conforme subite1n(ns) 4.1.
—

7.1.4. Diligenciar

o

Senhora

-.180.601-', eir-Prefeito do Municipio de Ponte Alta do Tocantins/TO, a
,
restituir no prazo de 30 (trinta) dias aos cofres do FNDE o valor de R$ 5.077,00 (cinco mil e
setenta e sete centavos) referente à realização de despesa incompatível com o objeto do
Convênio nº 700.177/2010, acrescidos de juros e correção monetária, a partir de
04/01/2011. 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/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces", lançando o débito no
grupo "Inclusão manual de parcelas“, na respectiva data de sua ocorrência. No grupo
"Informações do débito" deverá ser ativada a opção "Aplicar juros" e lançada no campo
"Data atualização" a data em que o recolhimento estará sendo efetuado. O recolhimento
deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento Da União—GRU, preenchido no sitio
CPF

virtual

do tesouro nacional (https://consuita.tesourofazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp)
com os seguintes dados: UG/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 18888-3,
Número de Referência 700177/2010. Caso não haja o atendimento, enviar comunicação à
Diretoria Financeira DIFIN para adotar as providências pertinentes quanto ao
ressarcimento ao erário e informar a COAUD, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento
da Informação, sobre as providências que tomou visando o ressarcimento ao erário e/ou a
adoção de outras providências pertinentes, conforme subitem(ns) 5.2.
—

7.2. ADIRAE

7.2.1. Orientar a Prefeitura sobre a obrigatoriedade de realizar as
despesas do PNATE mediante licitação, conforme § 49 do Inciso IV do Art. 14 da Resolução
FNDE nº 5/2015, conforme subitem(ns) 1.1.
7.2.2. Notificar a Prefeitura para que comprove, em prazo certo, perante
o FNDE, que adotou providências concretas Visando regularizar a situação apontada pela
equipe da auditoria do FNDE, garantindo que os veículos utilizados no âmbito do PNATE
atendam os critérios previstos no Código de Trânsito Brasileiro, conforme subitem(ns) 1.4.
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7.2.3, Orientar a Prefeitura Municipal para que adote providências
quanto aos registros dos alunos beneficiários com o transporte escolar, em conformidade
com as regras do Programa, conforme subitem(ns) 1.5.
7.2.4. Orientar a Prefeitura Municipal para que adote providências
quanto aos registros dos alunos beneficiários com o transporte escolar, em conformidade
com as regras do Programa, conforme subitemuis) 2.1.
7.2.5. Notificar a Prefeitura Municipal que, em prazo certo, comprovar a
adoção de medidas saneadoras com vistas à regularização dos veículos em conformidade
com as determinações da Lei nº 9.503, de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro),

encaminhando ao FNDE/DIRAE a respectiva comprovação, devendo, ainda, a DIRAE
comunicar o órgão de transito do estado do Tocantins sobre dita irregularidade, conforme
subitem(ns) 3.1.
7.2.6. Orientar a Prefeitura a adotar rotinas que garantam que os
veículos utilizados no Programa Caminho da Escola estejam com adequadas condições de
uso e segurança, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, mantendo-se, ainda, rotinas
de verificação periódica dos veículos objetivando assegurar tal adequabilidade, conforme
subitem(ns) 3.2.
7.2.7. Orientar a Prefeitura Municipal para que adote providências
quanto ao controle dos roteiros realizados no transporte escolar, correspondentes aos
veículos do Programa Caminho da Escola, em conformidade com as regras do Programa,
conforme subitem(ns) 3.3.
7.2.8. Orientar a Prefeitura Municipal para que adote providências
quanto aos registros dos alunos beneficiários com o transporte escolar, em conformidade
com as regras do Programa, conforme subitem(ns) 3.4.
7.2.9. Orientar a Prefeitura Municipal para que adote medidas Visando o
pleno atendimento da clientela do Programa Caminho da Escola objetivando o acesso diário
e a permanência dos estudantes da zona rural às escolas da rede pública de ensino básico,
conforme subitem(ns) 3.5.

7.2.10. Orientar a Prefeitura Municipal para que adote medidas visando
pleno atendimento da clientela do Programa Caminho da Escola objetivando o acesso
diário e a permanência dos estudantes da zona rural às escolas da rede pública de ensino
básico, conforme subitem(ns) 3.6.
o

7.2.11. Diligenciar imediatamente a prefeitura questionando sobre a
apresentação dos documentos de despesa que comprovem que o veiculo inspecionado pela
equipe da unidade de Auditoria Interna do FNDE foi o efetivamente adquirido com os
recursos do Convênio 700177/2010 e caso identificada alguma irregularidade que a
Diretoria Financeira - DIFIN/FNDE seja prontamente acionada para que adote medidas com
vistas a reparação de eventuais danos aos erário Federal, conforme subitem(ns) 5.1.
7.2.12. Notificar a Prefeitura Municipal que adote medidas saneadoras
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com vistas à regularização dos veículos em conformidade com as determinações da Lei nº
9.503, de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), conforme subitem(ns) 5.3.
7.2.13. Notificar a Prefeitura Municipal que, em prazo certo, implemente
medidas saneadoras visando a regularização do seguro total dos veiculos e encaminhando
ao FNDE/DIRAE a respectiva comprovação, conforme subitem(ns) 5.4.

7.2.14. Orientar a Prefeitura Municipal para que adote providências
quanto aos registros dos alunos beneficiários com o transporte escolar, em conformidade
com as regras do Programa, conforme subitem(ns) 5.6.
7.2.15. Orientar a Prefeitura Municipal para que adote providências
quanto ao controle dos roteiros realizados no transporte escolar, correspondentes aos
veículos do Programa Caminho da Escola, em conformidade com as regras do Programa,
conforme subitem(ns) 5.7.
7.2.16. Notificar a Prefeitura Municipal para que adote medidas visando
pleno atendimento da clientela do Programa Caminho da Escola objetivando o acesso
diário e a permanência dos estudantes da zona rural às escolas da rede pública de ensino
básico, conforme subitem(ns) 5.8.
o

7.2.17. Orientar a Prefeitura a adotar rotinas que garantam que os
veiculos utilizados no Programa Caminho da Escola estejam com adequadas condições de
uso e segurança, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, mantendo—se, ainda, rotinas
de verificação periódica dos veículos objetivando assegurar tal adequabilidade, conforme
subitem(ns) 5.9.

7.2.18. Alertar a Prefeitura para que, nos termos das normas do
programa, é de sua responsabilidade manter rotinas que garantam a adequada manutenção
da frota dos veículos escolares, em especial dos adquiridos com recursos do Programa
Caminha da Escola, de forma mantê-los em condições adequadas de uso e segurança,
atendendo a clientela alvo do citado programa, conforme subitem(ns) 5.10.
7.3. ADIGAP

7.3.1. Avaliar situação apresentada pela Prefeitura Municipal, quanto a
necessidade do atendimento do seu pleito no Plano de Ações Articuladas - PAR/2013 e, se
for o caso, adotar as medidas que julgar cabíveis, conforme subitemms) 1.4.

8. Encaminhamento:

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

8.3.

Coordenação de Auditoria

COAUD, para acompanhar as
recomendações à DIATA, contidas no subitem 7.1 e à DIRAE, contidas no subitem 7.2,a

8.4. à Diretoria Financeira

—

DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de
contas dos Convênios nºs 700177/2010 e 658168/2009 e Programas: PAR - Termo de
Compromisso nºs 5037/2012 e PNATE/2016 e 2017; e

conhecimento

—

8.5. a Prefeitura do Municipio de Ponte Alta do Tocantins/TO, para
e providências cabíveis.

8.6. à Coordenação jurídico Administrativo-COMD/Procuradoria Federal junto
Nacional de Desenvolvimento da Educação—PFFNDE/AGU, em atenção à
solicitação contida no Memorando nº 12899/2016/COATE (SEI 0256857].
ao Fundo

Em 12/04/2017
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RELATORIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 4/2017
DESPACHO

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

Emª/390201»
efe da DIFIP

De acordo.
A apreciação do Senhor Auditor-Chefe.

Coordenadora da COFIC

De acordo.

Encaminhe-se ao Senhor Presidente do FNDE, conforme Despacho (SE1 41.7479)

Auditor—Chefe
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