MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Auditoria Interna
Coordenação de Fiscalização de Programas
Divisão de Fiscalização de Programas

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº. 41 /2017

PREF MUN DE SANTA INES MA

Auditoria realizada no periodo de 30 de outubro a 03 de novembro de 2017,
com o objetivo de verificar a execução dos programas educacionais, no âmbito da entidade
executora, considerando os macroprocessos finalísticos/temas: Gestão Financeira,
Monitoramento, Controle Social, Acessibilidade e Contingenciamento, priorizando-se
programas definidos no Plano Anual de Auditoria Interna PAINT/2017, e conforme o
respectivo Plano Detalhado de Auditoria Interna - PDAI-2017, verificando os seguintes
—

programas:
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - exercício de 2017 - 0.8.
nº 207/2017, referente ao item 112 do PDAI PAINT/2017 - Anexo III. Temas: Gestão
Financeira; Monitoramento e Controle Social.

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, exercício
2017 OS nº 208/2017, referente ao item 113 do PDAI PAINT/2017 - Anexo III. Temas:
Gestão Financeira; Monitoramento e Controle Social.
—

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE ESTRUTURA / ACESSIBILIDADE,
exercício 2014 OS nº 209/2017, referente ao item 114 do PDAI PAINT/2017 - Anexo III.
Temas: Gestão Financeira; Monitoramento e Acessibilidade.
—

II / PROINFANCIA, exercício 2014- 08 nº 210/2017, referente ao item
115 do PDAI PAINT/2017 - Anexo III. Temas: Gestão Financeira; Contingenciamento;
PAC

Monitoramento

e

Controle Social.

PAR/TD, exercício 2015 - OS nº 211/2017, referente & item extra do PDAI
PAINT/2017 - Anexo III. Temas: Gestão Financeira; Monitoramento e Controle Social.
1. PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - exercício 2017

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

Montante dos recursos financeiros:R$ 1.473.118,60
Extensão dos exames:
Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, tendo por base as observações in loco e a aplicação de
questionários padronizados elaborados em conformidade com os parâmetros estabelecidos
no Plano Detalhado de Auditoria Interna - PDAI.
As questões referentes a cada Tema foram examinadas considerando os
seguintes períodos:
ODO EXAMINADO

Financeira

aneiro/201 7 a Novembro/201 7

onitoramento

aneiro/2015 a Novembro/2017

ntrole Social

017 a Novembro/2017

Informação:
As questões apreciadas contextualizam os seguintes Temas: Gestão
Financeira, Monitoramento e Controle Social e estão dispostas na forma de constatações

consignadas neste Relatório.

Constatações:
1.1 Recursos são mantidos
específica do Programa.

e

movimentados exclusivamente na conta

Fato:
No período verificado, os repasses dos recursos financeiros ao Programa
foram mantidos e movimentados exclusivamente em conta corrente específica aberta no
Banco do Brasil, ele 24917-3, agência 613-0, em consonância com o artigo Sº da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:

%

Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente 24917-3, agência 613-0, Banco do Brasil, dos meses de janeiro
a outubro de 2017, consulta realizada em 18/10/2017.

Análise da equipe:
Os recursos

financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
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Programa são mantidos e movimentados exclusivamente nas conta específica do programa,
conforme previsto no Art. 29 do Decreto nº 7507/2011 e art. 39 da Resolução CD/FNDE nº
44/2011.
1.2 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio

eletrônico.
Fato:
No período observado, a movimentação dos recursos financeiros transferidos
ao município a conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar ocorreu exclusivamente
por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores,
os quais foram devidamente identificados conforme os termos do caput do artigo 4º da
Resolução CD/FNDE nº 44/2011 e no § lª, do art. 2º do Decreto nº 7507/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente 24917-3, agência 613-0, Banco do Brasil, dos meses de janeiro
a outubro de 2017, consulta realizada em 18/10/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente 24917-3, agência 6130
Banco do Brasil S.A, especiﬁca do Programa, evidenciou-se a adequação das movimentações
financeiras ao disposto no artigo zº, do Decreto nº 7.507/2011 e no artigo 4º, da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.

1.3 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lª

e

2ª, Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº

Fato:
No período observado, janeiro a outubro de 2017, não foram identificados
débitos pertinentes a tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica,
bem como os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não
utilizados, em consonância com os §§ 1º e 2º, respectivamente, do artigo 4º da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011, e com o Acordo de Cooperação nº 42/2016, firmado entre o FNDE e o
Banco do Brasil com vigência até 28/11/2017.

Evidências:
Acordo de Cooperação nº 42/2016, firmado entre o FNDE e o Banco do Brasil
com vigência até 28/11/2017, e tela de consulta dos extratos bancários da conta específica
do Programa nº 24917-3, agência 613-0 do Banco do Brasil, consulta realizada em
18/10/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente 24917-3, agência 613—0,

R.F.Nº 41/2017 / PREF MUN DE SANTA INES

3 de 51

à

444

Banco do Brasil S.A, específica do Programa, evidenciou-se que não houve débitos de tarifas
bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem como os recursos foram
devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados, em consonância com
os §§ lº e zº, respectivamente, do artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

1.4 Conformidade na constituição do Conselho.

Fato:
Cotejando os registros internos no âmbito do FNDE com as informações
obtidas na reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em
18/10/2017, verificou-se que a constituição desse Conselho de Santa Inês/MA está em
conformidade com disposto no artigo 34 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

Evidências:
Consulta ao Portal do FNDE: CAE Virtua1>Consulta Espelho do CAE, Acesso
em 18/10/2017, reunião com membros do CAE, em 30/10/2017, conforme registro em Ata.

Análise da equipe:
A constituição do Conselho de Alimentação Escolar - CAE está em
conformidade com disposto no artigo 34 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

1.5 Disponibilização pelo gestor de
atuação do Conselho.

infraestrutura necessária para

Fato:
Conselho recebe da Prefeitura Municipal infraestrutura necessária para
plena execução das atividades de sua competência tais como: local apropriado para
execução das atividades do Conselho, disponibilidade de equipamento de informática,material de expediente; espaço para reuniões nas dependências da Prefeitura e transporte à
medida que for solicitado. Registra-se que a sala disponibilizada pela Prefeitura é de uso
conjunto do CAE e CACS FUNDEB, o Conselho informou que sente falta de uma impressora.
O

Evidências:
Ata de Reunião, de 30/10/2017, realizada entre a equipe de auditoria e os
membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e item 15 do Relatório de Gestão,
constante no Sistema de Gestão de Conselhos— SIGECON/FNDE.
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Estrutura dispombilizada - sala CAE

,,,

Equipamentos de informática - sala CAE

Arquivo - sala CAE

Análise da equipe:
A estrutura fornecida pela Prefeitura Municipal para a execução das
atividades do CAE vai ao encontro do previsto no art. 36 da Resolução nº 26, de 17/06/2013.
1.6 Ausência de atuação do Controle Social.

Fato:
Conforme documento "Dados do CAE", constante no portal do FNDE, consulta
em 18/10/2017, o CAE foi constituído em 31/05/2017, o mandato está vigente, e os dados
dos membros estão atualizados (conforme evidenciado em reunião registrada em ata em
20/10/2017).

Considerando a conformidade do Conselho (também tratada na constatação
1.4), considerando que o mandato do CAE está vigente há 5 meses (até o período da
auditoria, 30/10/2017), e tendo em vista que a Prefeitura disponibiliza a infraestrutura
necessária para atuação (constatação 1.5), constata-se que o CAE já deveria ter manifestado
atuação.
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No entanto, não foi apresentado à equipe de auditoria cronograma de visita às
escolas ou similares, documentos de visitas às escolas ou similares, e nem atas de reunião
que demonstrem atuação do conselho.
Com base no exposto, em reunião da equipe de auditoria com o conselho em
30/10/2017, registrado em ata, o conselho confirmou que "não foi possível reunir todos os
membros do conselho para a aprovação do regimento interno e que não houve nenhuma
reunião, em decorrência disso ainda não foi realizada visita às escolas, bem como a
apreciação de contas do exercício de 2016”, conforme tratado na constatação 1.7.

Evidências:
Ata de reunião da equipe de auditoria junto ao Conselho de Alimentação
Escolar, em 30/10/2017.

Análise da equipe:
Verificou-se, com base nas declarações do conselho

e na ausência de
apresentação de cronogramas e documentos de visitas às escolas, bem como atas de reunião
que demonstrem atuação do conselho, que este não atuou na verificação das ações do
Programa (como distribuição, entrega, armazenamento dos gêneros alimentícios e demais
procedimentos inerentes à Alimentação Escolar), evidenciando, dessa forma, a ausência de
atuação do Conselho de Alimentação Escolar.

Recomendações:
1.6.1 ADIRAE

Notificar o Conselho de Alimentação Escolar para que exerça as competências
previstas na Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, em especial quanto a
atribuição fiscalizadora, prevista no Art. 35, I.
1.7 Ausência de emissão do parecer do Conselho sobre a prestação de
contas do Programa.

Fato:
A Prefeitura não disponibilizou a prestação de contas do Programa Nacional
de Alimentação Escolar no Sistema de Gestão de Prestação de Contas SIGPC, tendo sido
notificada por omissão no dever de prestar contas em 22 de setembro de 2017 (Ofício nº
—

15334E/2017—SEOPC/COPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE).

Registra-se que a gestão anterior não forneceu a documentação
comprobatória da execução do Programa. Nesse sentido, a atual gestão apresentou à equipe
de auditoria a ação tomada contra o ex gestor, denominada "ação de obrigação de fazer",
em 22 de junho de 2017, quanto a omissão da prestação de contas do exercício de 2016.
Com base nesse fato, e na auséncia de atuação do Conselho desde sua
constituição (constatação 1.6), não houve emissão de parecer do Conselho sobre a prestação
de contas do PNAE no exercício de 2016.
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Evidências:
Acesso SIGPC e SIGECON, em 18/10/2017; documento: "ação de obrigação de
fazer", de 22 de junho de 2017; reunião da equipe de auditoria junto aos gestores da
Prefeitura, em 30/10/2017; reunião da equipe de auditoria junto aos membros do Conselho
de Alimentação Escolar, registrada em ata, em 30/10/2017.

Análise da equipe:
Devido ao exposto, não houve emissão do Parecer de prestação de contas do
programa referente ao exercício de 2016. No entanto, conforme apresentado no campo
"fato", a Prefeitura já tomou as devidas providências.

Recomendações:
1.7.1 Á DIRAE
à Diretoria de Ações Educacionais - DIRAE,

Notificar ao CAE para que atente na apreciação das contas e o registro da
emissão do parecer ocorra no prazo previsto, conforme disposto na Resolução
CD/FNDE/MEC nº 10, de 09 de agosto de 2017.

1.8 Cardápios não disponibilizados à comunidade escolar.

Fato:
Verificou-se, em 19 escolas (considerando a amostra de 21 escolas Municipais
Visitadas), que os cardápios não foram disponibilizados (fixados) em local que a comunidade
escolar (pais, professores, alunos) pudesse reconhecer a alimentação que seria servida
naquele dia, semana ou mês.

Evidências:
Relação de 19 escolas, conforme apresentado abaixo, bem como relatório

fotográiico:
. .

.

. .

Mun1c1pa1s VlSltadas

INEP 2016

de Alunos

Thales R19ibeiro Goncalves

1078203

96

Sao

1078173

48

EM Rui Barbosa
Sao ose

oao Seba

21078149

164

1078386

11

1078122

199

%%
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EM Antonio Rosendo Neto

(Eªººlª

21077983

120

21222908

49
105

07

gªªnãflfãârªnhª

38-

EM Paulo VI

21078084

09

EM Terezinha Lopes

21276463

10

EM Coracao De Jesus

21077932

T1—

EM Papa Joao Paulo II

— 486

21077789

~
635

12

EM Darcy Ribeiro

21206554

414

EM Antonio Santos Veloso

.2 1276455

256

EM Humberto De Campos

21078033

13

14
15

~

466

~

585
,

'

EM Bandeira Tribuzzi

21077894

491
I

'

16

Centro Educacional Euripedes
Barsanulfo

21273731

370

17

Creche Mun Tia Carmosa

21276196

219

18

Creche Mun Pedacinhos De Sonhos

12127622 6

37 1

19

Pre Escola Antonio Jose

21250227

273

__
_]

~~
Mural E

Coração de Jesus

Mural EM Humberto de Campos

&

Manifestação da entidade:

Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 046—003/2017, de 30/10/2017, a

'

Prefeitura Municipal de Santa Inês/MA, por meio do documento s/nº, em 01/11/2017,
apresentou a seguinte justificativa:

"O nutricionista responsável técnico pela execução do Programa Nacional de
Alimentação Escolar/PNAE no Município já solicitou a todos os diretores para
fixar uma via dos cardápios que se encontra nas cozinhas das escolas, no
mural de avisos das escolas municipais".

ª

»»
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Análise da equipe:
O cardápio escolar é um importante instrumento de controle social que.
segundo a Resolução CFN nº 465/2010, é a ferramenta operacional que relaciona os
alimentos destinados a suprir as necessidades nutricionais individuais ou coletivas.

Assim, o cardápio é um instrumento de planejamento que visa assegurar a
oferta de uma alimentação equilibrada, garantindo os nutrientes necessários para a boa
condição de saúde.
O adequado planejamento dos cardápios ofertados aos escolares, assim como
o acompanhamento de sua execução são importantes ferramentas para o alcance dos

objetivos do PNAE.
Nesse sentido, a comunidade escolar (professores, pais, alunos, etc) deve ter
acesso prévio em locais visíveis ‘as informações dos cardápios de modo a conhecer e
acompanhar a execução do Programa de Alimentação Escolar.

A recomendação da prática citada tem como base a interpretação de
legislações combinadas, Art. 14, §8g (Resolução CD/FNDE nº.26, 17/06/2013), 6 Lei nº
12.527, 18/11/2011 - Lei de Acesso a informação.
Dessa forma, a prática de divulgação dos cardápios ao público externo
possibilita a participação da comunidade quanto ao alimento consumido pelos alunos,
permitindo o exercício do controle social.

A Prefeitura, por meio da nutricionista- RT solicitou a todos os diretores que
fixem o cardápio no quadro de avisos das escolas municipais.
Recomendações:
1.8.1 A DIRAE

Orientar a Prefeitura a adotar iniciativas que assegurem a disponibilização de
informações nutricionais dos cardápios em locais visíveis na Secretaria de Educação e nas
escolas.

1.9 Falta de indumentária adequada aos manipuladores de alimentos.

Fato:

A equipe de auditoria constatou, em todas as escolas municipais visitadas (vinte
e uma escolas, relacionadas no campo evidência), que os manipuladores de alimentos não
estavam devidamente paramentados quanto ao uso de acessórios de proteção (uniforme e
sapato).

Evidências:
Todas as 21 escolas Municipais visitadas, conforme relação abaixo:
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INEP
2016

Municipais Visitadas
Thales Ribeiro Goncalves

EM Sao

21078203

—

Nº de Alunos
96

21078173

Rui Barbosa

21078149

164

Sao Jose

21078386

11

Joao Seba

21078122

199

Antonio Rosendo Neto

1077983

120

Antonio Ferraz Sobrinho

1077886

56

21222908

9

Graca Aranha (Escola
Quilombola)

EM Paulo VI

1078084

EM Terezinha Lopes

1276463

Coracao De Jesus
Papa Joao Paulo

II

1077932

21077789

EM Darcy Ribeiro

21206554

EM Antonio Santos Veloso

21276455

EM Humberto De Campos

1078033

Escola Maria Cristina Vieira Dos
21268371
Santos

Bandeira Tribuzzi
Centro Educacional Euripedes
Creche Mun Tia Carmosa
Creche Mun Pedacinhos De Sonhos
Pre Escola Antonio Jose

Merendeira sem uniforme

e sapato fechado -

1 077894

1273731

21276196
1276226

21250227

EM Graça Aranha.
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Merendeira sem uniforme e sapato fechado - EM Paulo VI.

Manifestação da entidade:

Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 046—007/2017, de 30/10/2017, a
Prefeitura Municipal de Santa Inês/MA, por meio do documento s/nº, em 01/11/2017,
apresentou a seguinte justificativa:

"Informamos que a gestão providenciará acessórios e uniformes adequados
aos profissionais manipuladores da merenda escolar".

Análise da equipe:
Sobre uniformes em serviço de alimentação, a Anvisa disponibiliza em seu

portal que:
"No caso de Serviços de Alimentação, como cantinas, cozinhas institucionais,
restaurantes (...) a regulamentação é feita pela Resolução-RDC nº 216/04 que
dispõe sobre as Boas Práticas para Serviços de Alimentação. O uso de
uniformes está regulamentado pelos itens 4.6.3 e 4.2.7 da RDC 216/04.
Lembramos que o uso de uniforme e proteções para o cabelo é obrigatório".
(http://portal.anvisa.gov.br/).
Com base na legislação aplicada e ‘as boas práticas de alimentação e
segurança alimentar, verifica-se que a indumentáira correta é essencial à manipulação
segura dos alimentos.

A Prefeitura se manifestou quanto ao compromisso de providenciar acessórios
e

uniformes adequados aos profissionais manipuladores de alimentos.
Recomendações:
1.9.1 A DIRAE

Orientar

a

Prefeitura Municipal de Santa Inês/MA para que cumpra a

legislação quanto à adequação da indumentária das manipuladoras de alimentação escolar,
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encaminhando ao FNDE os documentos fiscais que comprovem sua aquisição.

1.10 Condições inadequadas para armazenamento, guarda e
conservação dos gêneros alimentícios.
Fato:
Verificou-se, nas visitas às instalações das escolas, que as estruturas dos
depósitos escolares são inadequadas para armazenagem de produtos alimentícios, por
prateleiras inadequadas, caixas de papelão abertas, deficiência de espaço e pouca
ventilação.

Evidências:

Visita da equipe de auditoria às despensas das escolas municipais Maria
Cristina Vieira dos Santos e Terezinha Lopes (em 30/10/2017).

Despensa EM Terezinha Lopes

~

Despensa EM Terezinha Lopes

Despensa EM Maria Cristina Vieira dos Santos

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 046-003/2017. de 30/10/2017, a

Prefeitura Municipal de Santa Inês/MA, por meio do documento s/nº, em 01/11/2017,
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apresentou a seguinte justificativa:
"A Secretaria Municipal de Educação providenciará as adequações
necessárias, referente a estrutura física e armazenamento nos depósitos da
merenda escolar das Escolas Municipais Maria Cristina Vieira dos Santos e
Terezinha Lopes".

Análise da equipe:
A Entidade não assegurou às escolas as condições estruturais adequadas para
a armazenagem e guarda dos alimentos de forma a evitar a entrada de vetores e pragas,
bem como a contaminação em face de contato com produtos alheios à alimentação e
equipamentos de cozinha com situação precária, contrariando o previsto no Inciso III, do
ªlª, do art. 89, da Resolução nº 26/2013, em que o Município deve assegurar a estrutura
necessária para o controle de estoque e armazenamento dos gêneros alimentícios.
Quanto aos gêneros alimentícios acondicionados em embalagem primária
(caixas de papelão), de acordo o "Guia de Instruções Manual de Ferramentas de Boas
Práticas na Alimentação Escolar", de 2013, elaborado pelo Centro Colaborador em
Alimentação e Nutrição Escolar (CECANE) da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)
e pelo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com orientações alinhadas à
legislação sanitária, conforme reconhecimento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA, os alimentos devem ser retirados das caixas de papelão e/ou madeira em que são
recebidos e substituídos por monoblocos limpos ou sacos plásticos apropriados, inclusive em
áreas de armazenamento sob ar frio.
—

Dessa forma, mantém-se a constatação, devendo a DIRAE acompanhar as
providências a serem adotadas pela Prefeitura para melhorar as condições dos locais de
preparo e estocagem dos gêneros alimentícios nas escolas.

Recomendações:
1 .10.1

Á DIRAE

Notificar
fotográfico pertinente a

prefeitura para que, em prazo certo, apresente relatório
cada uma das escolas visitadas pela Auditoria Interna do FNDE,

a

listadas no campo "Evidências" de forma a demonstrar que foram adotadas iniciativas com
vistas a sanar as falhas apontadas pela equipe da Auditoria.
1.11 Alimentos expostos a pragas e insetos.

Fato:
Em visita técnica da equipe de auditoria do FNDE ao município de Santa
Inês/MA, no período de 30/10/2017 à 01/11/2017, foi verificada presença de pragas e
insetos junto aos gêneros alimentícios nas escolas: EM Bandeira Tribuzzi, Pré Escola Maria
Cristina Vieira dos Santos, EM Terezinha Lopes e EM Coração de Jesus
Constatou-se, na visita às escolas, conforme relacionado no campo evidência.
existência de alimentos impróprios para consumo, com presença de carunchos.
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Registra-se ainda que todo o lote 15 encontrado, do gênero feijão preto
(marca Sabor), bem como todo o lote 8170, do gênero arroz (marca Sabor) estavam com
sinais de contaminação.

Evidências:
Visita realizada em 30/10/2017, às escolas municipais relacionadas
abaixo, e relatório fotográfico das escolas visitadas.

INEP - Censo 2016
Bandeira Tribuzzi
tlãsscola

Maria Cristina Vieira dos

Terezinha Lo

»

1 077894

91

1268371

63

1276463

6

1077932

o de esus

es Ribeiro

eijão (Sabor) 1kg
ão (Sabor)

São osé

erraz Sobrinho

1

e ão (Sabor) 1

ulo VI

eíjão (Sabor) 1kg

erezinha

e ão (Sabor) 1kg

ão (Sabor)

es

cinhos de Sonhos

1

e ão (Sabor) 1kg

ão (Sabor)

osé

1

(Sabor - 53 pacotes)

oão Seba

Arroz

oão Seba

1

(Dona Ana - 15 pacotes) 1

arinha (Sabor - 18 pacotes)

oão Seba

.*

*

de

V."

1

_.

~

Inseto EM Bandeira Tríbuzzi
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Arroz (Sabor) lote 8170 - EM joao Seba

~~
Alimentos contaminados - arroz (Sabor) lote 8170; arroz (Dona Ana)
lote 2 _ Em João Seba

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 046-003/2017, de 30/10/2017. at
Prefeitura Municipal de Santa Inês/MA, por meio do documento s/nº, em 01/11/2017,
apresentou a seguinte justificativa:

"Informamos que a Secretaria de Educação irá providenciar a dedetização dos
depósitos que armazena os alimentos da merenda escolar nas Escolas
Municipais Bandeira Tribuzzi, Maria Cristina Vieira dos Santos, Terezinha
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Lopes e Coração de Jesus".

"Informamos que a gestão notificará o fornecedor para que seja realizada
troca dos 93 kg de alimentos contaminados encontrados na inspeção, por
alimentos adequados para consumo".

Análise da equipe:
A aquisição de alimentos com presença de insetos, portanto impróprio para o
consumo, contraria a Resolução - RDC nº 216, da Diretoria Colegiada da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, de 15/09/2004. que trata do controle dos
alimentos.
Verifica—se ainda que a Entidade não observou o § lª do art. 33 da Resolução
nº
26 de 17/06/2013, que determina que os alimentos adquiridos para o alunado
CD/FNDE
do PNAE deverão ser submetidos ao controle de qualidade, na forma do Termo de
Compromisso (Anexo IV), da referida Resolução, observando a legislação pertinente.

Dessa forma, permanece a constatação, com a ressalva de que a Prefeitura se
prontificou quanto à dedetização das Escolas Municipais Bandeira Tn'buzzi, Maria Cristina
Vieira dos Santos, Terezinha Lopes e Coração de Jesus, no entanto não informou quanto a

substituição dos produtos com presença de pragas

e insetos.

Recomendações:
1 .1

1.1 Á DIRAE

Notificar a Prefeitura Municipal de Santa Inês/MA, a atentar para a Resolução
RDC nº 216, de 15/09/2004, da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013,
quanto ao controle de qualidade dos gêneros alimentícios, bem como a substituição dos
produtos contaminados pela presença de pragas e insetos.
-

1.12 Falhas no controle dos gêneros alimentícios.

Fato:
Em visita às escolas municipais descritas no campo "evidência", a equipe de

auditoria identificou existência de alimentos com data de validade vencida. Conforme
relatório fotográfico:

Evidências:
Visitas

‘as

&
É

escolas elencadas abaixo, com descrição dos alimentos vencidos:
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Rol de alimentos vencidos - EM Antonio Santos Veloso

Alimento vencido - EM João Paulo II

Manifestação da entidade:

Prefeitura

Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 046—003/2017, de_30/10/2017, a
Municipal de Santa Inês/MA, por meio do documento s/nº, em

01/11/2017, apresentou

a

seguinte justificativa:

"A constatação feita ocorreu em virtude de falha humana por parte das
merendeiras e direção, a Secretaria Municipal de Educação iniciará
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escolas municipais joão Paulo II, Darcy Ribeiro e Antônio Santos Veloso para
investigação dos fatos ocorrido e punir os responsáveis".

Análise da equipe:
consumo de alimentos fora da validade ou mal conservados pode
ter consequências para sáude dos alunos. O gestor da escola, junto às merendeiras, devem
se atentar para o método de controle de estoque chamado primeiro que entra, primeiro que
sai (PEPS), que estabelece que, ao retirar o alimento para ser preparado deve-se priorizar
as primeiras unidades adquiridas, evitando perda de alimentos por falta de gestão e
controle dos prazos. Dessa forma, tal medida é reponsabilidade do gestor da escola junto
aos profissionais que atuam diretamente com a alimentação escolar.
O

Ainda, no caso do fornecedor entregar lotes de alimentos reprovados ou
com prazos de validade vencidos, o procedimento adequado é devolvé-los imediatamente
ao fornecedor (Resolução-RDC nº 216, de 15/09/2004).

Com base no exposto, e considerando a descrição de
impropriedades apontadas pela equipe de auditoria no campo "evidência", a entidade
auditada se comprometeu a iniciar uma apuração nas escolas municipais João Paulo II,
Darcy Ribeiro e Antônio Santos Veloso para investigação dos fatos e punir os responsáveis.
1.13 Evidências de oferta de alimentação escolar nas escolas visitadas.

Fato:
Considerando as constatações anteriores, verifica-se que a Execução do
Programa possui particularidades a ser solucionadas, conforme ciência e manifestação do
gestor em cada ponto abordado.
No entanto, em que pese a existência de improprioedades, com base nas
verificação in locco constatou—se que não houve desabastecimento de gêneros alimentícios,
bem como restou evidenciada a oferta regular de Merenda Escolar aos alunos da rede, no
período, em consonância com os repasses realizados pelo FNDE à conta do Programa de
Alimentação Escolar.

»

Evidências:
911

W
Thales Ribeiro Goncalves

1078203

Sao

1078173

Rui Barbosa

1078149
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21078386

Sao Jose

1078122

oao Seba

EM Antonio Rosendo Neto

Antonio Ferraz Sobrinho

21077983
1077886

Graca Aranha (Escola
Quilombola)

1222908

EM Paulo VI

1078084

21276463

Terezinha Lopes

1077932

EM Coracao De Jesus
oao Paulo

II

1077789

21206554

Ribeiro

EM

Antonio Santos Veloso

1276455

EM Humberto De Campos

21078033

Pre Escola Maria Cristina Vieira Dos
Santos

1268371

1077894

Bandeira Tribuzzi

Centro Educacional Euripedes

1273731

Creche Mun Tia Carmosa

1276196

Creche Mun Pedacinhos De Sonhos

1276226
1250227

Escola Antonio Jose

Quadro 2 - Amostra das notas fiscais:
'íª'ornecedor
MATHEUS
ÉLÃPERMERCADOS

MATHEUS
SUPERMERCADOS
S.A.

Nº Nota Fiscal Data

Produto

açafrão; arroz;
azeltona; biscºito;
canjica; cuscuz; extrato
13613
de tomate; margarina;
ovos; sardinha; sal;
suco

Achocolatado em pó;
açúcar; arroz; biscoito;
canjica; café; extrato
14127
de tomate; leite
condensado
margarina; sal;
sardinha

[Valor R$

03/10/2017 1.334,.09

7

26/10/2017 1,370.00

,-
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MATHEUS
SUPERMERCADOS
ISA.
ISS LEÃO
"SS LEÃO

JOSÉLIO RODRIGUES
DE HOLANDA
JOÃO RODRIGUES

MALAQUIAS FILHO

,

.

.

dº frªngº'

_

13611

03/10/2017 130,53

Pães

123

Pães

156

30/04/2017 _[1.067,50
07/06/2017 1.564,00

Lelte

173197853

29/09/2017 1.764,40

frango

173204268

05/10/2017 3.148,20

fâgígãapºltº

.

~

Quadro 3 - Amostra do recebimento de produtos da agricultura familiar:

~~

produto

data

EM Bandeira Tríbuzzi

Abóbora; maxixe; quiabo; macaxeira;
cheiro verde; vinagreira; feijão verde;
pimenta de cheiro; pepino

25/08/2017

EM Darcy Ribeiro

Abóbora; maxixe; quiabo; macaxeira;
cheiro verde; vinagreira; feijão verde;
pimenta de cheiro; pepino

25/08/2017

EM Paulo Afonso

Banana; abacaxi; mamão; melancia

08/08/2017

Abóbora; maxixe; quiabo; macaxeira;
cheiro verde; vinagreira; feijão verde;
.
.
.
pimenta de cheiro; pepino

08/08/2017

Escola

.

EM Antºmº Cªrlºs
Beckman

~

Relatório fotográfico
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Pré Escola Mana Cnstina Vieira dos Santos

EM Coração de Jesus

Análise da equipe:
Em que pese a relação de impropriedades verificadas "in loco", conforme
as constatações anteriores apontadas, verifica-se que houve abastecimento de gêneros
alimentícios para merenda escolar no período observado de 2017, sendo constatado, ainda,
por análise dos documentos disponibilizados pela Prefeitura (notas fiscais, controle de
recebimento da agricultura familiar), que a aquisição dos gêneros utilizados no preparo da
merenda escolar foi realizada com recursos do Programa Nacional de alimentação Escolar.
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2. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO 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 transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 16.944,50
Extensão dos exames:
Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa Nacional
de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, tendo por base as observações in loco e a
aplicação de questionários padronizados elaborados em conformidade com os parâmetros
estabelecidos no Plano Detalhado de Auditoria Interna - PDAI.
As questões referentes a cada Tema foram examinadas considerando os
seguintes períodos:

ODO EXAMINADO
o

Financeira

017 a outubro/2017

onitoramento

aneiro/201 5 a maio/2017

Social

osto/2013 a maio/2017

1e

Informação:
As questões apreciadas contextualizam os seguintes Temas: Gestão
Financeira, Monitoramento e Controle Social e estão dispostas no grupo de constatações
consignadas neste Relatório.

»
'

Constatações:
2.1 Recursos são mantidos e movimentados exclusivamente na conta
específica do Programa.

Fato:
Os repasses dos recursos financeiros ao Programa foram mantidos e
movimentados, exclusivamente em conta corrente específica aberta no Banco do Brasil, ele
nº 13216-0, agéncia 613-0 em consonância com o artigo 3º da Resolução CD/FNDE nº

44/2011.

Evidências:
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Telas de consulta no sítio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente 13216—0, agência 6130, Banco do Brasil, dos meses de janeiro
a outubro de 2017, consulta realizada em 18/10/2017.

Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa são mantidos e movimentados nas contas específicas do programa, conforme
previsto no Art. 2º do Decreto nº 7.507/2011 e art. 39 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

2.2 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio

eletrônico.
Fato:
No período verificado, janeiro a outubro de 2017, a movimentação dos
recursos foi realizada exclusivamente por transferência eletrônica, os quais foram
devidamente identiﬁcados conforme os termos do caput do artigo 49 da Resolução CD/FNDE
nº 44/2011 e no § lº, do art. 2º do Decreto nº 7.507/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sítio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente 13216-0, agéncia 613-0, Banco do Brasil, dos meses de janeiro
a outubro de 2017, consulta realizada em 18/10/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários apresentados do Banco do Brasil S.A, da
conta específica do Programa, evidenciou-se a adequação das movimentações financeiras,
no que diz a identificação das transferências, conforme disposto no artigo 29, do Decreto nº
7.507/2011 e no artigo 49, da Resolução nº 44/2011.

2.3 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lº e 29,

Art.

49 da

Resolução CD/FNDE nº

Fato:
No período verificado, janeiro a outubro de 2017, não foram identificados
débitos pertinentes a tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica.
bem como os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não
utilizados, em consonância com os §§ Iº e 29, respectivamente, do artigo 49 da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sítio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente 13216-0, agéncia 613-0, Banco do Brasil, dos meses de janeiro
a outubro de 2017, consulta realizada em 18/10/2017.
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Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários das contas correntes acima do Banco do
Brasil S.A, especifica do Programa evidenciou-se que não houve débitos de tarifas bancárias
pela movimentação das contas correntes específica, bem os recursos foram devidamente
aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados, em consonância com os §§ 1º e 29,
respectivamente, do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº 44/201 1.

2.4 Má conservação dos veículos.
Fato:
Na inspeção aos veículos adquiridos com recursos do PROGRAMA CAMINHO
DA ESCOLA e da frota própria da prefeitura, verificou-se que alguns veículos, conforme
listado no campo ”evidências", apresentam estofamento danificado, lataria de ônibus com
sinal de colisão e para-brisa trincado.

Evidências:
Inspeção ao veículos da frota adquiridos do Programa Caminho da Escola.

Onibus 018 8590 - assento

Onibus NHQ 141 - assento danificado (estofamento)
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ônibus OXR 4654 - vidro trincado.

ônibus NJX 3598 - assento damﬁcado (estofamento).

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria nº 046-005/2017, a Prefeitura
Municipal de Santa Inês/MA, apresentou a seguinte justificativa:

Informamos que a gestão providenciará a abertura de processo licitatório
para reformas do estofamento danificado, lataria e para-brisa do ônibus inspecionado por
essa auditoria.

Análise da equipe:
A Entidade declarou que será realizado a abertura de um processo licitatório
para as providências cabíveis. Importante ressaltar a necessidade de melhorias na execução
do transporte escolar, tendo em vista as constatações desta equipe de fiscalização a fim de
melhorar a execução do programa, bem como cumprir as normas estabelecidas no Código
de Trânsito Brasileiro que regulamenta o transporte de escolares.

Recomendações:
2.4.1 A DIRAE

Para alertar a Prefeitura Municipal para que, nos termos das normas do
PNATE, mantenha rotinas de fiscalização nos veículos contratados para o transporte escolar
de modo a mantê-los em condições adequadas de uso e segurança, atendendo a clientela
alvo do citado programa, conforme estabelecido no Código Brasileiro de Trânsito e nos
normativos do PNATE.
3. ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ESCOLA DO CAMPO, ESCOLA
ACESSÍVEL E PDE ESCOLA - exercício 2014

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

Montante dos recursos financeiroszR$ 233.250,00
Extensão dos exames:
Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa Dinheiro
Direto na Escola - PDDE/Acessibilidade, tendo por base as observações in loco e a aplicação
de questionários padronizados elaborados em conformidade com os parâmetros
estabelecidos no Plano Detalhado de Auditoria Interna - PDAI.

A verificação considerou os seguintes períodos para cada tema:

ODO EXAMINADO
o

aneiro/2017 a Novembro/2017

Financeira

meiro/2014 a Novembro/2017

dade

aneiro/201 5 a Novembro/201 7

onitoramento

Informação:
As questões apreciadas contextualizam os seguintes Temas: Gestão
Financeira, Monitoramento e Acessibilidade e estão dispostas na forma de constatações
consignadas neste Relatório.

Constatações:
3.1 Recursos do Programa não são movimentados exclusivamente por

meio eletrônico.
Fato:

7%,

As Unidades Executoras inspecionadas efetuaram pagamentos das despesas
com recursos do PDDE-Acessibilidade mediante a emissão de cheques, contrariando o
previsto no § lº, do art. 2º do Decreto nº 7.507/2011 e art. 4º da Resolução CD/FNDE nº
44/2011, os quais determinam que a movimentação dos recursos do Programa ocorrerá
exclusivamente por meio eletrônico (TED), mediante crédito em conta corrente de
titularidade dos fornecedores devidamente identificados.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários das contas específicas dos meses de janeiro de 2014 a outubro de 2017, realizada
em 24/10/2017, das unidades executoras:
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Mov. com
Antonio
erraz Sobrinho

001

55776—5

Rui Barbosa

001

5780-3

un/16; jull16;
out/16;
6;

001

6058-8

out/ 16;

São

Miguel

Set/16:jan/16

Manifestação da entidade:
Em resposta à S.A. nº 046-001/2017, encaminhada pela equipe de auditoria
em 30/10/2017, a Prefeitura Municipal de Santa Inês encaminhou documento s/nº, em
01/11/2017, esclarecendo:
"Tratando—se da realização de pagamentos mediante a emissão de cheques

das Unidades Executoras Escola Municipal Antônio Ferraz Sobrinho, Escola
Municipal Rui Barbosa e Escola Municipal São Miguel. A Resolução CD/FNDE
nº 10, de 18 de abril de 2013, no Art.14 relata que "as UEX representativas de
escolas públicas localizadas em zonas rurais poderão realizar pagamentos
mediante cheque normativo ao credor“.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários das contas correntes específicas das escolas
beneficiadas pelo Programa, evidenciou-se a inadequação de movimentações financeiras ao
disposto no artigo 2º, do Decreto nº 7.507/2011 e no artigo 4º, da Resolução nº 44/2011.
Contudo, o FNDE, por meio da Resolução FNDE 10/2013, que dispõe sobre os critérios de
repasse e execução do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), autoriza a Prefeitura a
utilizar cheques na movimentação financeira conforme está fixado no § 2º do Art. 14 da

citada Resolução:
”§ 29 Independentemente da condição referida no parágrafo anterior, as UEX
representativas de escolas públicas localizadas em zonas rurais poderão
realizar pagamentos mediante cheque nominativo ao credor, recomendada a
utilização das modalidades de pagamento eletrônico referidas nas alíneas I a

IV deste artigo.”.
Dessa forma, em que pese a aparente contradição entre os dispositivos acima
citados, que deverá ser tratada oportunamente no âmbito desta autarquia, não cabe
recomendações à Prefeitura Municipal de Santa Inês/MA, tendo em vista que seus atos
estão amparados pela Resolução FNDE 10/2013.

3.2 Não atendimento aos ditames dos
Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

§§

lº

elou zº, Art. 4º da

Fato:
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No período observado, janeiro/2014 a outubro/2017, verificou-se que houve
débitos de tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica das Escolas:
EM Rui Barbosa e EM São Miguel, em desacordo com os §§ lº e 29, respectivamente, do
artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários das contas específicas, meses de janeiro de 2014 a outubro de 2017, das escolas:

Corrente Cobrança de
Bacen
Rui Barbosa

001

55780-3

un/16

São Miguel

001

56058-8

Out/16

Manifestação da entidade:
Em resposta à S.A. nº 046-001/2017, encaminhada pela equipe de auditoria
em 30/10/2017, a Prefeitura Municipal de Santa Inês encaminhou documento s/nº, em
01/1 1/2017, esclarecendo:
"Em relação a cobrança de tarifas bancárias realizada pelo Banco do Brasil à
Secretaria Municipal de Educação em consonância com os atuais diretores
das Escolas Municipais, Rui Barbosa e São Miguel, encaminhará uma
notihcação para o Banco do Brasil informando a cobrança indevida de acordo
com 0 Art. 49, $19 da Resolução CD/FNDE nº44/2011 e solicitando a
devolução à conta corrente das mencionadas escolas".

Análise da equipe:
Em análise nos extratos bancários da conta específica, durante o período de
execução do PDDE-Acessibilidade, verificou-se que houve débito de tarifas bancárias das
escolas beneficiadas com recursos do Programa, em discordância com os os ditames
previstos no § lº e 2º, do Art. 49 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

A cobrança de débitos referentes a tarifas bancárias está em desacordo com o
disposto no Acordo de Cooperação nº 42/2016, firmado entre o FNDE e o Banco do Brasil
com vigência até 28/11/2017. Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Educação, junto aos
diretores das escolas mencionadas, se dispuseram a encaminhar notificação ao Banco do
Brasil, exigindo providências, conforme consta no campo "manifestação do gestor".

Recomendações:
3.2.1 Á DIFIN - para análise e providências cabíveis quanto às constatações

abaixo:

Adotar metodologia que, de forma periódica, permita verificar débitos
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indevidos de tarifas bancárias, em desacordo com os Acordos de Cooperação firmados com
os bancos oficiais, de forma a acionar, sempre que necessário, as instituições financeiras
para que cumpram o pactuado no referido instrumento jurídico.

3.3 Execução do plano de ações proposto pelas UEx.

Fato:
Após Visita técnica do FNDE ao município no período de 30/10 a 03/11/2017,
nas Escolas beneﬁciadas com recursos do Programa, verificou-se que há indicativo de que
duas escolas (EM Rui Barbosa e EM São Miguel) das três unidades beneficiadas (EM Rui
Barbosa, EM São Miguel e EM Ferraz Sobrinho) vêm cumprido o objeto do programa,
conforme previsto no plano de ação proposto pelas unidades escolares.

Da visita às unidades, constatou-se a aquisição de 1 cadeira de rodas,
construção de rampas e adaptação de banheiro acessível pela EM Rui Barbosa; bem como
aquisição de 2 mesas acessíveis e construção de rampas pela EM São Miguel.

Registra-se que a execução da EEx EM Ferraz Sobrinho exige uma análise
diferenciada, tratada em outro ponto deste relatório (constatação n º 3.4).

Evidências:
Notas fiscais das escolas EM Rui Barbosa e EM São Miguel, fotos das visitas
às escolas, e questionário aplicado pela equipe de Auditoria no período de 30/10/2017 a
03/11/2017 durante as visitas, conforme a seguir:

~

cadeira de rodas - EM Rui Barbosa

banheiro adaptado - EM Rui Barbosa
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Rampas - EM Rui Barbosa

Mesa acessível - EM São Miguel

Rampa - EM São Miguel

Rampa - EM São Miguel

Análise da equipe:
As execuções dos planos de ações das Escolas EM Rui Barbosa e EM São
com recursos do PDDE-acessibilidade, mostraram-se adequadas à
contempladas
Miguel,
mobilidade dos alunos com limitações, bem como os materiais adquiridos estavam de acordo
às necessidades especiais dos alunos indicando que duas (das três unidades auditadas) vêm
cumprindo o objeto do programa, conforme previsto no plano de ação proposto pelas
unidades escolares.

»
,

&

3.4 Serviços contratados e não executados

Fato:
Do recebimento de recursos do programa PDDE Acessibilidade 2014, & EM
Antônio Ferraz Sobrinho contratou a empresa F. Rodrigues do Carmo para serviços de
colocação de gesso com fornecimento de todo material, bem como a empresa Elpasso
Distribuidora e Comércio Ltda para serviço de colocação de pastilhas de sinalização. No
entanto, a equipe de auditoria verificou que esses serviços foram pagos e não executados.

A atual gestora,
auditoria relatório redigido em 4 de janeiro de 2017,

a

apresentou à equipe de
respeito da situação encontrada na
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escola no período de sua posse como gestora, onde expôs que:
"Das mãos da ex-diretora
onde conferi os
bens que se encontram na escola, bens estes comprados com o programa
PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola. Verifiquei todas as (metas) notas
de compra dos anos anteriores, ou seja, 2015 e 2016, e percebi que faltaram
alguns itens como: (...) um kit de materiais de forro de gesso para a cozinha e
depósito, mais a mão de obra (...) e uma pastilha de sinalização na compra de
2016 no valor de R$ 9.120,00. Segundo a senhora
ítens que não se encontraram na escola foram comprados na empresa
de nome Elpasso Distribuidora e Comércio LTDA, empresa esta que tem como
Diz a mesma que o fornecedor
responsável o senhor
emitiu as notas, mas que até a presente data o material não chegou à escola".
—

-os

Evidências:
Visita à Escola Municipal Antônio Ferraz e Sobrinho, notas fiscais elencadas
abaixo, bem como relato disponibilizado no campo "fato".

alor R$

ota Fiscal

omecedor
es do Carmo

11

Distribuidora e Com. Ltda ME
—

20/09/2016

3.500,00

0/09/2016

1.660,00

Telhado da cozinha sem colocação de forro- EM Ferraz Sobrinho

Manifestação da entidade:
A equipe de auditoria emitiu a Solicitação de Auditoria nº 046-006/2017, em
Prefeitura Municipal de Santa Inês, solicitando esclarecimentos sobre
30/10/2017,
serviços contratados com recurso do PDDE acessibilidade e não executados na EM Antônio
Ferraz Sobrinho.
‘a

Em resposta, a Prefeitura Municipal de Santa Inês apresentou em 27/ 1 1/2017,

%
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equipe de auditoria, a cópia da notificação encaminhada à ex-diretora da EM Ferraz
Sobrinho, que dispõe:
à

"A Secretaria Municipal de Educação NOTIFICA a ex-diretora da Escola
Municipal Antônio Ferraz Sobrinho, Srª
a
comparecer no prédio da Secretaria Munícpal da Educação no prazo de 05
dias úteis para tratarmos de assuntos referentes a Prestação de contas dos
recursos do Programa Dinheiro Direta na Escola -Acessibilidade e à Auditoria
realizada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em
01/11/2017, na escola mencionada acima".

Análise da equipe:
Em que pese a justiﬁcativa da Prefeitura que tomará providências necessárias
para apurar a irregularidade apresentada junto ao ex-gestor responsável, a unidade não se
atentou a correta gestão do recurso recebido pelo programa PDDE Acessibilidade, conforme
depoimento da diretora atual (campo fato) e verificação in loco da equipe de auditoria. A
respeito da colocação de gesso na cozinha, além de ter sido um serviço pago e não
executado, houve destinação de recurso a objeto divergente do proposto pelo programa,
conforme consignado na Resolução FNDE 10/2013.

Recomendações:
3.4.1. A DIPLA

Diligenciar

a Senhºra
CPF
Ex Presidente da Unidade Executora Antônio Ferraz Sobrinho, a restituir
no prazo de 30 (trinta) dias aos cofres do FNDE, a título de débito, o valor original
impugnado de R$5.160,00 (cinco mil e cento e sessenta reais), referente a serviços
contratados e não executados, acrescidos de juros e correção monetária aplicados a partir
da data de 20/09/2016, conforme quadro do campo evidencia da constatação. Para o cálculo
do montante a ser recolhido deverá ser utilizado o Sistema Débito do Tribunal de Contas da
União - T C, acessando em seu sítio virtual pela página
"http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces", lançando o débito no
grupo "Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua ocorrência. No grupo
"Informações do débito" deverá ser ativada & opção "Aplicar juros" e lançada no campo
"Data atualização" a data em que o recolhimento estará sendo efetuado. O recolhimento
deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento da União - GRU, preenchido no sítio
Virtual do Tesouro Nacional (https://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 212198002, Caso não haja o atendimento, enviar comunicação à
Diretoria Financeira - DIFIN, para que a Coordenação-Geral de Contabilidade e
Acompanhamento de Prestação de Contas - CGCAP, adote as providências cabíveis.

..242.023-.,

4. PROGRAMA PROINFÁNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES
exercício 2014
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Objeto do Programa: Construções de Escolas de Educação Infantil tipo B.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos ﬁnanceiroszR$ 402.877,03
Extensão dos exames:

Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa
PROINFÃNCIA, tendo por base as observações in loco e a aplicação de questionários
padronizados elaborados em conformidade com os parâmetros estabelecidos no Plano
Detalhado de Auditoria Interna PDAI.
—

A verificação considerou os seguintes parâmetros

tema:

ODO EXAMINADO

TEMA
.

.

e

Financeira

aneiro a outubro de 2017

Informação:
Conforme as ações celebradas nos Termos de Compromissos nºs
PAC6382/2012, 8704/2014 e PAC8798/2014, foram previstas para o município de Santa
Inês/MA a construção de 05 unidades de educação infantil (PROINFÁNCIA), registradas no
Sistema SIMEC.

Foram verificadas in loco as ações referentes às obras de construção das
creches escolares, conforme segue:

Quadro
n

Termo de
Compromisso

I

Pre ID Obra

Ti;ologialLocalidade

8910

Projeto 1 Convencional —
Rua Principal (próximo
proj. minha casa minha
vida)

6382/2013

"Vigência

17/12/2018
——-

...,—1—

_

_

8908

Pr0jeto 1 Convenc1ona1—
São Benedito

8909

Projeto 1 Convencional
Rua Goiás

17/12/2018
'

8704/2014

"8798/2014

Prºjetº

8911

1

Cºnvºnºiºnªl

—

17/12/2018

'

Rua Mato Grosso

115446

Projeto 1 Convencional
Rua OSV a1 do Cruz

26/05/2017

—

“16/12/2018

4
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Quadro

II
Valor Global Valor

~

FNDE

repassado

Percentual Situaçao da
Repassado obra

1004959

1.842.812,09

276.436,81

15%

1004960

1.842.812,09

276.436,81

15%

1004961

1.842.812,09

276.436,81

15%

8704/2014

1011066

1.842.812,09

402.877,03

21,86%

8798/2014

1012721

1.842.812,09

0,00

0%

Termo de
Compromisso
I6382/2013

ID Obra

~

Contratação
Contratação
Contratação

fªzl'ªsªdª
Paralisada
20,65%

As questões apreciadas contextualizam o tema Gestão Financeira e estão
dispostas na forma de constatações consignadas neste Relatório.

Constatações:

4.1 Recursos são mantidos e movimentados exclusivamente na conta
específica do Programa.
Fato:

financeiros ao Programa foram mantidos &
movimentados em contas correntes específicas abertas no Banco do Brasil constantes do
campo evidência, em consonância com o artigo Sº da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.
Os repasses dos recursos

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE, referentes aos extratos bancários das
contas correntes a seguir:

ermo de Compromisso
6382/2013

0613

704/2014

0613

ª

604070

20/03/2014
30/10/2017

52834—X

09/06/2014 a
30/10/2017

<5:

Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa são mantidos e movimentados nas contas específicas do programa, conforme
previsto no Art.
do Decreto nº 7.507/2011 e art. 39 da Resolução CDIFNDE nº 44/2011.
2‘—J

4.2 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio

eletrônico.
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Fato:

A movimentação dos recursos foi realizada exclusivamente por transferência
quais foram devidamente identificados conforme os termos do caput do artigo
os
eletrônica,
49 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011 e no § lº, do art. 2º do Decreto nº 7.507/2011.
Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE, referentes aos extratos bancários das
contas correntes a seguir:

Período

ermo de Compromisso
6382/2013

0613

60407-0

20/03/2014 a
30/10/2017

8704/2014

0613

52834-X

09/06/2014 a
0/10/2017

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários apresentados do Banco do Brasil S.A, das
contas especificas do Programa, evidenciou-se a adequação das movimentações financeiras,
no que diz a identificação das transferências, conforme o disposto no artigo 2º, do Decreto
nº 7.507/2011 e no artigo 4º, da Resolução nº 44/2011.

4.3 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lª

e

2ª, Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº

Fato:
Verificou-se que durante o período de execução do PROINFÃNCIA não houve
débitos de tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem como os
recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados, em
consonância com os §§ lº e 29, respectivamente, do artigo 4º da Resolução (JD/FNDE nº
44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE, referentes aos extratos bancários das
contas correntes & seguir:

ermo de Compromisso
6382/2013

13

60407'º

R.F.Nº 41/2017 / PREF MUN DE SANTA INES

20/03/2014 a
30/10/2017

NA
35 de 51

fªl/iª

.;

Brasil

"8704/2014

"0613

~

52834—X

"09/06/2014 a
30/10/2017

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários das contas correntes acima do Banco do
Brasil S.A, especifica do Programa evidenciou-se que não houve débitos de tarifas bancárias
pela movimentação das contas correntes específica, bem os recursos foram devidamente
aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados, em consonância com os §§ lª e 29,
respectivamente, do artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

4.4 Obra(s) com execução paralisada.
Fato:
Em relação ao termo de compromisso PAC2 8704/2014, referente à obra de
construção de uma Creche/Pré—escola MCMV 002 (ID 1011066 — Projeto 1 Convencional/Rua
Mato Grosso), constatou-se em visita in loco, 30/10/2017, que a obra encontrava-se com
execução paralisada e inacabada desde 24/10/2017, sem prazo para reinicio dos trabalhos,
conforme fotos no campo evidência, com vigência expirada em 26/05/2017.

Em consulta ao Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle SIMEC, em 28/11/2017, verificou-se que a obra estava com execução física de 1,29%, sendo
a última vistoria da empresa contratada pelo FNDE, Dervish Engenharia & Consultoria
Ltda, em 10/12/2014.

Termo de Compromisso PAC2 8798/2013, relativo à obra de construção de
uma Creche do PROINFÁNCIA Creche/Pré-escola 005 (ID 1012721 - Projeto 1
Convencional/Rua Osvaldo Cruz) está vigente, com data de término para 15/12/2018. que a
obra encontrava-se com execução paralisada e inacabada desde 15/02/2017, sem prazo para
reinicio dos trabalhos, conforme fotos no campo evidência.
O

—

Em consulta ao Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle SIMEC, em 05/09/2017, verificou-se que a obra estava com execução física de 20,63%,
sendo a última vistoria da empresa contratada pelo FNDE, Dervish Engenharia &
Consultoria Ltda, em 13/02/2017.

Evidências:
'

Telas do SIMEC - Obras 2.0 extraída em 26/10/2017, 28/11/2017 e Inspeção
'in-loco' realizada nas obras de construção do Proinfância acima citadas, no dia 30/10/2017,
conforme levantamento fotográfico a seguir:
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ID - Obra PROINFÃN CIA

(1011066) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV - Projeto
I

(1012721) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 005 - Projeto

1

1

Convencionªl

Convencional
I

~~

Obra abandonada - Rua Mato Grosso

Obra abandonada - ID 1011066 (Rua Mato Grosso).

~

i

..

~Obra

a..—.a

-_..-- _

abandonada - D 1012721 (Rua Osvaldo Cruz).

~
“

"

Obra abandonada Rua Osvaldo

s

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria nº 046-002/2017, de 30/10/2017 8
Prefeitura Municipal de Santa Inês/MA por meio de Documento s/n, apresentou a seguinte

justificativa:
As obras referentes ao ID 1011066 e 1012721 encontra-se paralisada por
motivo de desvio de recurso pela gestão anterior e abandono da obra pela
empresa vencedora do certame concorrência nº 03/2016 E O Carmo e Cia ME
—
LTDA, CNP]: 7.642.275/0001-30, enfatizamos que a atual gestão notificou a
mesma através da publicação no Diário Oficial da União em 13/04/2017, após
a notificação a empresa mencionada protocolou um pedido de solicitação de
aditivo de contrato em 26/04/2017, é importante salientar que o contrato

fªl
Q»
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venceu em 03/02/2017.

Salientamos ainda que a atual gestão entrou com todas as ações judiciais
contra o ex-gestor.

setor de obras da atual gestão encontra-se em processo de elaboração da
planilha orçamentária atual as duas obras, uma vez que na obra com ID
1011066 ocorreu desvio de recurso no valor de R$402.877,03 pela gestão
anterior e atualização do cronograma de execução, para que assim que seja
publicado nova licitação e consequentemente solicitar vinculação das obras

O

para que sejam retomadas as execuções.

É importante enfatizar que não ocorreu transição de governo o que
inviabilizou alimentação do SIMEC — obras 2.0 pela atual gestão, uma vez que
todas as transações relativas a pagamentos foram realizadas pela gestão
anterior, toda a documentação que a atual gestão possuí foi extraída dos
anexos do SIMEC.
Segue em Anexo:
- Ações Judiciais;
-

Publicação no DOU para empresa E 0 do Carmo e CIA ME

-

Documento protocolado pela empresa E O do Carmo e CIA ME

-

Registro fotográfico.

—

LTDA;
—

LTDA;

Análise da equipe:
As duas creches previstas para a construção com recursos do PAC2, por meio
dos Termos de Compromisso nºs 8704/2014 e 8798/2014, foram iniciadas fisicamente,
porém, atualmente estas obras estão paralisadas conforme visita "in loco" da equipe de
auditoria, com execução de 1,29% (ID 1011066) e 20,65% (ID 1012721).

No caso do Termo de Compromisso nº 8704/2014, houve pagamento no valor
de R$402.877,03, sendo que as medições não foram inseridas no SIMEC, bem como não
foram apresentadas as notas fiscais correspondentes ao pagamento, sendo que a gestão
atual entrou com ação judicial contra o ex—gestor e ainda notificou a empresa E O Carmo e
Cia ME - LTDA, vencedora da licitação, através da publicação no Diário Oficial da União em
13/04/2017, sendo que a empresa mencionada protocolou um pedido de solicitação de
aditivo de contrato em 26/04/2017, posterior ao vencimento do contrato que venceu em
03/02/2017 e a vigência do Termo de Compormisso expirou em 26/05/2017.

É
'
_

{FL

'

Quanto ao Termo de Compromisso nº 8798/2014, os serviços preliminares da
obra executados com recursos próprios foram registrados em restrições e inconformidades,
tendo em vista a desconformidade com o projeto aprovado, o que gerou a suspensão do
pagamento da 1ª parcela, sendo que a vigência expira em 16/12/2018 .
As obras inacabadas descumprem o disposto no artigo Sº Inciso
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da Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08/06/2012 e alterações posteriores que estabelece a
obrigação da Prefeitura de concluir a construção ainda que com recursos próprios conforme
segue:
e) garantir, com recursos próprios, a conclusão da(s) obra(s) pactuada(s) no
Termo de Compromisso e sua entrega à população, no caso de os valores
transferidos se revelarem insuficientes para a conclusão da(s) obra(s).

caput dos Termos de Compromissos nºs 04114/2013 e 05569/2013, também
dispõe que a Prefeitura de Santa Inês/MA "se compromete a executar as ações
do termo de compromisso supracitado".
O

Dessa forma, mantém-se a constatação e, considerando a vigência do Termo
de Compromisso, para a DIGAP avaliar a situação apresentada, visando assegurar a
imediata retomada da obra para que esta possa ser concluída na maior brevidade possível e
cumprir sua função social ou a reposição dos recursos federais ao erário.

Recomendações:
4.4.1 Á DIGAP

Avaliar imediatamente a situação da obra, adotando iniciativas que garantam
a adequada continuidade da obra considerando que a vigência do termo de compromisso
não expirou, adotando, se eventualmente necessário, iniciativas visando resguardar os
cofres desta Autarquia.
4.5 Ausência de inserção dos dados de execução da obra no SIMEC.

Fato:
Não foram inseridos no SIMEC - Obras 2.0 "aba cronograma" as atualizações
de listas de etapas das obras e "aba execução orçamentária" os registros pertinentes aos
pagamentos dos serviços executados das obras ID 1011066 (CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV
002, bem como as respectivas planilhas de medição emitidas pelo fiscal responsável da
Prefeitura, contrariando o disposto nas letras "f" e "j", do Inciso III, do Art. Sº, da
Resolução/CD/FNDE nº 13, de 08/06/2012.

Evidências:
Telas do SIMEC

-

Obras 2.0 (aba execução orçamentária) extraída em

26/10/2017.

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria nº 046-002/2017, de 30/10/2017 a
Prefeitura Municipal de Santa Inês/MA por meio de Documento s/n, apresentou a seguinte

justiﬁcativa:
Em relação a ausência de inserção de dados de execução da obra no SIME/C, é
importante enfatizar que não ocorreu transição de governo o que inviabilizou
I
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alimentação do SIMEC Obras 2.0 pela atual gestão, uma vez que para
realizar a inserção dos dados no SIMEC mencionado é necessária
documentação do certame concorrência nº 03/2016 e planilhas da empresa
vencedora E O do Carmo e Cia ME Ltda, CNPJ: 7.642.275/0001-30.
Ressaltamos ainda que todos os pagamentos foram realizados pela gestão
anterior conforme extratos bancários fornecidos.
—

—

Análise da equipe:
A ausência de dados atualizados no SIMEC prejudica o acompanhamento e o
monitoramento por parte do FNDE, quanto à evolução da obra e a regularidade da aplicação
dos recursos.

4.6 Registro de restrições e inconformidades de projeto no SIMEC.
Fato:
Conforme consulta realizada no Sistema de Monitoramento, Execução e
Controle do Ministério da Educação - SIMEC, OBRAS 2.0 em 26/10/2017, verificou-se a
existência de registro de Restrições, não sanadas, referente ‘as obras de Construção de
CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV Projeto 1 Convencional, correspondente ao TC nº
8704/2014, ID 1011066 e CRECHE/PRÉ-ESCOLA 005 - Projeto 1 Convencional, TC nº
—

8798/2014, ID 1012721.

Evidências:
Consulta realizada no Sistema de Monitoramento, Execução e Controle do
Ministério da Educação - SIMEC, OBRAS 2.0 em 26/10/2017, conforme segue:
"

Fibras (ID) 1011066

—

CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV - Projeto 1 Convencional

Descrição

Providência

A publicação da abertura de
licitação para nova contratação
não encontra—se inserido no

Inserir publicação da abertura de licitação para
contratação de nova empresa para conclusão da

sistema.

obra, na aba documentos.

I:

=

0 boletim de medição acumulada
com 0 total executado pela
empresa que teve o contrato
rescindido não encontra—se
inserido no sistema.

Inserir boletim de medição acumulada
demonstrando o total de obra executado pela
empresa que teve o contrato, na aba documentos.

A rescisão contratual não
encontra-se inserida no sistema.

Inserir rescisão contratual com a empresa
executora da obra.

“Obras (ID) 1012721 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 005 - Projeto
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[Providência

lDescrição

I

O Município/Estado deve enviar a seguinte
documentação: A) Novo projeto, assinado pelo
responsável técnico, autor do projeto; B) ART
(Anotação de Responsabilidade Técnica) do
referido Projeto; C) Planilha comparativa de
custos (solução anterior X situação atual),
Implantação executada em
o destino a ser dado para a diferença
informando
desconformidade com o projeto dos valores (se for menor o custo da situação
Desníveis não aterrados no
atual) ou declarando ser a Prefeitura a
entorno do empreendimento.. Tipo
pela despesa gerada (se for maior); D)
responsável
de risco: - Solicitar execução de
Justiﬁcativa Técnica, devidamente assinada pelo
aterros compactados.
engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura
pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões
da alteração e sua anuência com o projeto
apresentado. E) Termo de Responsabilidade
Técnica pela solidez da obra diante da execução
estrutural de forma divergente do projeto;

)

Município/Estado deve enviar a seguinte
documentação: A) Novo projeto, assinado pelo
responsável técnico, autor do projeto; B) ART
(Anotação de Responsabilidade Técnica) do
referido Projeto; C) Planilha comparativa de
custos (solução anterior X situação atual),
informando o destino a ser dado para a diferença
dos valores (se for menor o custo da situação
atual) ou declarando ser a Prefeitura a
responsável pela despesa gerada (se for maior); D)
Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo
engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura
pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões
da alteração e sua anuência com o projeto
apresentado. E) Termo de Responsabilidade
Técnica pela solidez da obra diante da execução
estrutural de forma divergente do projeto;
O

Fundações executadas em
“desconformidade com o projeto

Á
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O Município/Estado deve

enviar a seguinte

documentação: A) Novo projeto, assinado pelo
responsável técnico, autor do projeto; B) ART
(Anotação de Responsabilidade Técnica) do
referido
Projeto; C) Planilha comparativa de
em
executados
Pilares
desconformidade com o projeto. - custos (solução anterior X situação atual),
informando o destino a ser dado para a diferença
Há pilares especificados com
dos valores (se for menor o custo da situação
foram
dimensão de 13x40 cm que
alvenaria
na
atual) ou declarando ser a Prefeitura a
executados alinhados
pela despesa gerada (se for maior); D)
responsável
risco:
Tipo
de
de 9 cm no bloco B..
devidamente assinada pelo
Técnica,
Justificativa
garanta
a
Solicitar calculo que
responsável da Prefeitura
ou
arquiteto
engenheiro
solidez do empreendimento de
acordo com o executado no local. pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões
da alteração e sua anuência com o projeto
apresentado. E) Termo de Responsabilidade
Técnica pela solidez da obra diante da execução
estrutural de forma divergente do projeto;

A publicação da abertura de
licitação para nova contratação
não encontra-se inserido no
sistema.

boletim de medição acumulada
com o total executado pela
empresa que teve o contrato
rescindido não encontra-se
inserido no sistema.

Inserir publicação da abertura de licitação para
contratação de nova empresa para conclusão da
obra, na aba documentos.

O

~

~~

~

Inserir boletim de medição acumuluda
demonstrando o total de obra executado pela
empresa que teve o contrato, na aba documentos

~

A rescisão contratual não
encontra-se inserida no sistema.

Inserir rescisão contratual com a empresa
executora da obra.

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria nº 046-002/2017, de 30/10/2017 a
Prefeitura Municipal de Santa Inês/MA por meio de Documento s/n, apresentou a seguinte

justificativa:
Tratando da obra ID 101066, as restrições serão sanadas o mais breve
possível, a atual administração pública já providenciou a publicação de uma
nova licitação para que assim seja anexada no sistema, em relação a rescisão
contratual, com já mencionamos a atual gestão notificou a mesmo através da
publicação no Diário Oficial da União em 13/04/2017, após a notificação a
empresa mencionada protocolou um pedido de solicitação de aditivo de
contrato em 26/04/2017, é importante salientar que o contrato venceu em

%;

03/02/2017.

No que tange a obra ID 1012721 as inconformidades apresentadas só poderão
ser retiradas após a realização de uma nova licitação, que está sendo
providenciada, para que assim a atual gestão possa solicitar a vinculação da
obra citada.
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Análise da equipe:
As restrições e inconformidades geram suspensão do pagamento em razão de
novas regras de transferências aos Municípios, Estados e Distrito Federal, estabelecidas
pela Resolução CD/FNDE nº 07, de 05/08/2015, porém devem ser justificadas conforme
orientado no item providência esperada, Visando nãos se constituir em motivos de glosa
para a prestação de contas.

Recomendações:
4.6.1 A DIGAP

A Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP, avaliar a
situação da obra, no que concerne aos registros de inconformidades, apontadas pela
supervisão do FNDE no SIMEC, mesmo quando os itens construtivos questionados foram
construídos ou estão em conformidades com os registros técnicos dispostos no Termo de
Compromisso/projeto firmado.

4.7 Ausência de documentação comprobatória da(s) despesa(s).

Fato:
A Prefeitura recebeu do FNDE em 10/06/2014, o valor de R$402.877,03 e
realizou transferências para a empresa E. do Carmo & Cia Ltda nos valores de
R$295.000,00 em 23/09/2016, R$105.989,56 em 27/09/2016 e R$117.411,00 em
23/12/2016, com vistas a execução da obra ID 1011066 - Creche/Pré Escola Projeto
Convencional, TC 8704/2014, no entanto não apresentou os comprovantes das respectivas
—

despesas realizadas.

Em visita a obra ID 1011066 pela equipe de auditoria do FNDE, verificou-se
que não foi iniciada a execução física da obra.

Evidências:
Creche/Pré Escola - Projeto Convencional, TC
8704/2014 e extrato bancário da conta corrente nº 52834-X, Ag. 613-0, Banco do Brasil.

Visita à Obra ID 1011066

-

Manifestação da entidade:
Em atendimento & Solicitação de Auditoria nº 046—004/2017, de 01/11/2017 a
Prefeitura Municipal de Santa Inês/MA por meio de Documento s/n, apresentou a seguinte

justificativa:
Informamos que referente aos pagamentos realizados para a obra ID
1011066, é importante enfatizar que não ocorreu transição de governo o que
inviabilizou alimentação do SIMEC Obras 2.0 pela atual gestão, uma vez
para realizar a inserção dos dados no SIMEC mencionado e' necessária
documentação do certame concorrência nº 03/2016 e planilhas da empresa
vencedora E 0 do Carmo e Cia ME - LTDA, CNPJ: 7.642.275/0001—30.
—

Ressaltamos ainda que todos os pagamentos realizados pela gestão an

rior e

Á
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atual gestão não encontrou nos arquivos existentes na prefeitura processos
de pagamentos (medições, empenhos, notas fiscais e comprovantes de
pagamentos) para a obra mencionada acima. Diante do contexto a atual
administração providenciou ações judiciais cabíveis para responsabilizar a
administração anterior e a empresa E do Carmo 9 CM ME - LTDA.
a

Análise da equipe:
A Prefeitura apresentou documentação à equipe de auditoria do FNDE sobre
providências quanto a responsabilização da administração anterior e da empresa vencedora
da licitação, considerando que a documentação comprobatória não foi localizada, fato que
está em desacordo ao item XXI do Termo de Compromisso, que dispõe que as vias originais
dos documentos comprobatórios deverão ser arquivados em sua sede, pelo prazo de Vinte
anos a contar da data da respectiva prestação de contas ou do julgamento da Tomada de
Contas Especial pelo Tribunal de Contas da União.
Recomendações:
4.7.1 A DIGAP

Avaliar a situação apresentada e, considerando que não foi apresentada
documentação de despesas, concluir sobre o potencial prejuízo ao programa,adotando
iniciativas com Vistas a evitar danos ao erário federal, acionando, se necessário, a Diretoria
Financeira, para que adote ações quanto à Tomada de Contas Especial.
5. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERENCIA DIRETA exercício 2015

Objeto do Programa: Apoio financeiro para aquisição de veiculos automotor,
com especificações para transporte escolar, conforme Termo de Compromisso no Plano de
Ações Articulada - PAR nº 201402100, CAMINHO DA ESCOLA.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiross 765.000,00

%

Extensão dos exames:

Analisada a importância de R$ 765.000,00 (setecentos e sessenta e cinco mil igrx
reais), transferidos pelo FNDE à conta do Termo de Compromisso/PAR nº 201402100,
correspondente aos recursos utilizados para aquisição de 03 (três) veículos automotor zero
quilômetro, tipo ônibus, com especificação para transporte escolar rural.
Cabe esclarecer que o Município foi contemplado ainda com recursos do
PAR/CAMINHO da Escola, conforme demonstrativo:

"Termo de Compromisso "Valor

"Metas quantitativas

“2013003971/2013

"455.560,00

02 ônibus escolar

”201303885/2013

"150.000,00

01 ônibus acessível

[

~~
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20140175ﬂ

EEO-000.00

201700623

lgg-0.210,00

"01 ônibus acessível

01ônibus rural grande

Informação:
As ações de controle desenvolvidas no âmbito do Programa Caminho da
Escola referiram-se à verificação física dos ônibus adquiridos (Placas: PSG8503, PSI-12767 e
PSG5338), a verificação de que os condutores dos veículos de transportes escolares
possuem a habilitação na categoria apropriada emitidas pelos DETRANS e amostra das
rotas dos veículos e sua utilização quanto ao atendimento à comunidade escolar beneficiada.
Foi realizada reunião com os membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - CACS/FUNDEB.

Constatações:
5.1 Recursos são mantidos e movimentados exclusivamente na conta
específica do Programa.

Fato:

financeiros ao Programa foram mantidos e
movimentados em conta corrente específica aberta no Banco do Brasil, conta corrente nº
54546-5 Agéncia nº 613-0, em consonância com o artigo Sº da Resolução (ID/FNDE nº
Os repasses dos recursos

44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasﬂ S/A, referentes aos extratos
Corrente nº 54546-5, Agência nº 613-0, Banco do Brasil.
Conta
bancários da

Análise da equipe:
Os recursos

financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
movimentados na conta específica do programa, conforme

Programa são mantidos
previsto no Art. 2º do Decreto nº 7507/2011
e

e

art. 3º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

5.2 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio

eletrônico.
Fato:
A movimentação dos recursos foi realizada exclusivamente por meio
eletrônico mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores, os quais
não foram devidamente identificados conforme os termos do caput do artigo 49 da
Resolução CD/FNDE nº 44/2011 e no § lª, do art. 2º do Decreto nº 7.507/2011.

R.F.Nº 41/2017 IPREF MUN DE SANTA INES

45

;
de.

ª

.-

x;

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil SIA, referentes aos extratos
bancários da Conta Corrente nº 54546-5, Agência nº 613—0, Banco do Brasil.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 75289-4, agência 5688X, Banco do Brasil, específica do Programa, evidenciou-se a adequação das movimentações
financeiras ao disposto no artigo 2º, do Decreto nº 7.507/2011 e no artigo 49, da Resolução

nº 44/2011.

5.3 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lº e

2ª, Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº

Fato:
Não se identificaram débitos pertinentes a tarifas bancárias pela
movimentação da conta corrente específica, bem como os recursos foram devidamente
aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados, em consonância com os §§ lº e 2ª,
respectivamente, do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº 44/201 1.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil SIA, referentes aos extratos
bancários da Conta Corrente nº 54546-5, Agência nº 613-0, Banco do Brasil.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente 54546-5, agência 613-0,
Banco do Brasil, específica do Programa, evidenciou-se que não se identificaram débitos
pertinentes à tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem como
os recursos foram aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados, em consonância
com os §§ 1º e 29, respectivamente, do artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

5.4 Ausência de seguro do veículo.

&.

Fato:
A Entidade não apresentou o seguro total do veículos adquiridos com recursos
à conta do PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA.

[%

Evidências:
Inspeção ao veiculos adquiridos com recursos do PROGRAMA CAMINHO DA
ESCOLA.
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“MM,—Hidªn“)

ônibus placa PSG 8503

u_mª'f
ônibus placa PSG 5338

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria nº 046-004/2017, a Prefeitura
Municipal de Santa Inês/MA, apresentou a seguinte justificativa:

Informamos que a gestão providenciará a abertura de processo licitatório
para aquisição de seguro dos veículos adquiridos com o Programa Caminho da Escola.

Análise da equipe:
Em que pese a justificativa da abertura de um processo de licitação para
realização do seguro de 08 (oito) veículos adquiridos com recursos do Programa Caminho da
Escola, ressaltamos a importância da efetivação do seguro com vistas a resguardar &
segurança dos alunos e dos bens adquiridos, considerando que a falta do seguro total do
veículo contraria o disposto no inciso IX, do art. Sº da Resolução/CD/FNDE nº 64, de
16/11/2011, que determina que:
O município deve assegurar a conservação do(s) veícu10(s), custeando as
despesas pertinentes ao seu uso, inclusive responsabilizando-se pelo
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pagamento de taxas, impostos e eventuais multas incidentes sobre o(s)
veículo(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.
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
5.4.1 A DÍRAE

orientar a Prefeitura para providenciar a contratação de seguro total dos
veículos adquiridos para o transporte escolar contra danos materiais e vítimas por acidente.
6. Conclusão:
6.1. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em

itens especificos deste Relatório, considerando os temas/macro processos previstos no
PAINT respectivo, constando adiante as respectivas recomendações e encaminhamentos
propostos.
6.2. Nas constatações referentes aos subitens 1.6 a 1.12, 2.4, 3.2, 3.4, 4.4 a
4.7, 5.4 foram veriﬁcadas impropriedades na operacionalização dos respectivos Programas,
que merecem atuação das respectivas diretorias desta autarquia, tendo sido formuladas
recomendações para atendimento por essas unidades.
6.3. Nas constatações referentes aos subitens 1.1 a 1.5, 1.13, 2.1 a 2.3, 3.1,
3.3, 4.1 a 4.3 e 5.1 a 5.3, os achados de auditoria, ainda que sem recomendações, devem ser
levados ao conhecimento das diretorias desta autarquia para providências que entender
cabíveis.

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

Autarquia.

7. Encaminhamento:
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7.1. a Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações de
Controle (COPAC), por intermédio da Divisão de Planejamento e Acompanhamento - DIPLA,
para informar à CGU sobre a conclusão desta fiscalização, no prazo de até 30 dias da
emissão do presente relatório, nos termos do art. 12 da IN CGU nº 24, de 17/11/2015;
7.2. à DIRAE: a) para conhecimento dos achados de auditoria deste relatório,
em especial aqueles dos itens 1 (PNAE); 2 (PNATE), 3 (PDDE), e 5 (CAMINHO DA ESCOLA)
atentando para o cumprimento das recomendações constantes dos subitens 1.6 a 1.11, 2.4 e
5.4 devendo, no prazo máximo de 30 dias, comunicar a DIPLA/COPAC acerca das
providências adotadas com relação às recomendações; b) para considerar as questões
apontadas neste relatório na análise técnica da prestação de contas que lhe compete, sobre
o cumprimento do objeto dos programas e transferências fiscalizados; e c) para considerar
as questões apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos
parâmetros de monitoramento dos respectivos programas, em conjunto as demais
determinações e recomendações do TCU e das recomendações da CGU e dos relatórios da
Auditoria Interna, bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Min. Públicos,
TCEs e TCMs e da Ouvidoria do FNDE.

7.3. a DIRAE: encaminhar ao Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em
razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 1 - Programa Nacional de Alimentação Escolar; ao
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB CAOS/FUNDEB, em razão
das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 2 - Program Nacional de Apoio ao Transporte Escolar e 5
- PAR/I‘D - Programa Caminho da Escola.
—

7.4. a DIGAP: a) para conhecimento dos achados de auditoria deste relatório,
em especial aquele do item 4 (PROINFÃNCIA); atentando para o cumprimento das
recomendações constantes dos subitens 4.4, 4.6 e 4.7, devendo, no prazo máximo de 30
dias, comunicar à Divisão de Planejamento e Acompanhamento (DIPLA) da Coordenação de
Planejamento e Acompanhamento (COPAC) acerca das providências adotadas com relação
às recomendações; 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; c) para considerar as questões apontadas neste
relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de monitoramento
dos respectivos programas, em conjunto as demais determinações e recomendações do TCU
e das recomendações da CGU e dos relatórios da Auditoria Interna, bem como demandas
outras e denúncias recebidas dos Min. Públicos, TCEs e TCMs e da Ouvidoria do FNDE.

7.5. a Diretoria Financeira - DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de
contas naquilo que lhe compete, bem assim para que adote providências quanto ao
atendimento da recomendação constante do subitem 3.2, devendo essa diretoria, no prazo
de 30 dias, comunicar à Divisão de Planejamento e Acompanhamento - DIPLA/COPAC
acerca das providências adotadas.
7.6. a Divisão de Planejamento e Acompanhamento (DIPLA) da Coordenação
de Planejamento e Acompanhamento (COPAC), para acompanhar as recomendações à
DIRAE, contidas nos subitens 1.6 a 1.13, 2.4 e 5.4; e à DIGAP, contidas nos subitens 4.4, 4.6

t
r
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e 4.7 e

para conhecimento e providências quanto a recomendação do subitem 3.4.

7.7. à Prefeitura do Município de Santa Inês/MA, para conhecimento e adoção
de medidas que julgar pertinentes em relação às constatações elencadas no presente
Relatório de Auditoria.

Em 29/11/2017

~

DIVAP/CORAP/AUDIT

DIVAP/CORAP/AUDIT

~

DIVAP/

~

RAP/AUDIT

~~
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 41 /2017
DESPACHO

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

Em

iii/Jal

21
Chêfe'ada DIVAP

\\
De acordo.

Encaminhe-se ao Senhor Presidente do FNDE para conhecimento das constatações e
recomendações deste Relatório, e deliberação quanto aos encaminhamentos sugeridos
conforme Despacho (SEI 0666608).

Auditora-Chefe Substituta
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