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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº. 47 /2017

PREF MUN DE BOM JARDIM MA

Auditoria realizada no período de 30 de outubro a 3 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 e Acessibilidade, priorizando-se os programas definidos no
Plano Anual de Auditoria Interna— PAINT/2017, e conforme o respectivo Plano Detalhado de
Auditoria Interna - PDAI—2017, verificados os seguintes programas:
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - exercício de 2017 - OS.
nº 212/2017, referente ao item 120 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 213/2017, referente ao item 121 do PDM PAINT/2017 - Anexo III. Temas:
Gestão Financeira; Monitoramento e Controle Social;
-

—

PDDE ESTRUTURA /
ACESSIBILIDADE, exercício 2014 - OS nº 214/2017, referente ao item 122 do PDAI
PAINT/2017 - Anexo III. Temas: Gestão Financeira; Monitoramento e Acessibilidade; e

Programa Dinheiro Direto na Escola

-

-

PAR-CAMINHO DA ESCOLA, exercícios 2012 e 2013 - OS nº 238/2017,
referente a ítem extra do PDAI PAINT/2017 Anexo III. Temas: Gestão Financeira e
Monitoramento.
—

—

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.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos ﬁnanceiros:R$ 772.659,20
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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:

TEMA

[PERÍODO EXAMINADO

Gestão Financeira

janeiro/2017

&

outubro/2017

[Monitoramento

Janeiro/2017

&

outubro/2017

[Controle Social

Janeiro/2017 a outubro/2017

I

'

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 e movimentados exclusivamente na conta
específica do Programa.

Fato:
No período verificado, janeiro a outubro de 2017, os repasses dos recursos
financeiros ao Programa foram mantidos e movimentados exclusivamente em conta corrente
específica aberta no Banco do Brasil, Conta Corrente nº 17012-7, Agência nº 1651—9, em
consonância com o artigo 3º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos da conta
específica do Programa, agência nº 1651-9, conta corrente nº 17012-7, dos meses de janeiro
a outubro de 2017, consulta realizada em 24/10/2017.

Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa foram mantidos e movimentados exclusivamente nas contas específicas do
programa, conforme previsto no Art. Zº do Decreto nº 7 .507/2011 e art. 3º da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.

1.2 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente
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eletrônico.
Fato:
No período observado de março a outubro de 2017, 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 § lº, do

art. 2º do Decreto nº 7507/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos da conta
específica do Programa, agência nº 1651-9, conta corrente nº 17012-7, dos meses de janeiro
a outubro de 2017, consulta realizada em 24/10/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 17012-7 agência nº
1651-9, Banco do Brasil S.A, específica do Programa, evidenciou-se a adequação das
movimentações financeiras ao disposto no artigo 29, do Decreto nº 7.507/2011 e no artigo
49, da Resolução nº 44/2011.

1.3 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lº e

2ª, Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº

Fato:
No período observado, janeiro a outubro de 2017, não se identificaram débitos
pertinentes a tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente especifica, bem como
os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados,
em consonância com os §§ lº e 2º, respectivamente, do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº

44/ 2 0 1 1 .

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos da conta
específica do Programa, agência nº 1651-9, conta corrente nº 17012-7, dos meses de janeiro
a outubro de 2017, consulta realizada em 24/10/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta específica do Programa,
evidenciou—se que 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 29,
respectivamente, do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº 44/201 1.

.

1.4 Não disponibilização dos documentos da execução do Programa ao
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Conselho de Controle Social.
Fato:
A Prefeitura não forneceu ao CAE, quando solicitada, os documentos e
informações sobre a execução do PNAE necessários ao desempenho das atividades relativas
à fiscalização e ao controle social.

Evidências:
Ata de reunião com o CAE em 30/10/2017.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 050—001/2017, de 01/11/2017, a
Prefeitura apresentou a seguinte justificativa:

A informação possivelmente tenha relação às provas documentais relativas ao
exercício anterior, considerando que o parecer conclusivo sobre as contas
tenha sua emissão somente ao término do exercício. Não constam quaisquer
cobranças do conselho ou de seus membros reclamando a ausência de
documentos. Entretanto, entendemos, que a emissão de parecer conclusivo
embora ocorra somente ao ﬁnal de cada exercício, quando saberemos, quanto
da alimentação escolar foi, efetivamente, entregue e consumida, é necessária
a concomitância do controle social na execução do programa, mas,
reiteramos, não relacionada a parecer conclusivo sobre contas.
Cabe asseverar, entretanto, que todo e qualquer documento relativo a
alimentação escolar está à disposição do conselho.

Análise da equipe:
A Prefeitura deve fornecer ao CAE, sempre que solicitado, todos os
documentos e informações referentes à execução do PNAE em todas as etapas, tais como:
editais de licitação e/ou chamada pública, extratos bancários, cardápios, notas fiscais de
compras e demais documentos necessários ao desempenho das atividades de sua
competência, nos termos do inciso II do art. 36 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.
Cabe salientar que informações e documentos passam a ser essenciais como
orientação do que deve ser averiguado em fiscalizações, de modo que seu acesso somente
ao momento de prestar contas de um exercício (ano) fragilizaria, se não inviabilizaria,
vistorias ao longo desse mesmo período. Ademais, a mesma Resolução prevê etapas de
planejamento e execução do Programa em que se deve dar ciência ao Conselho, tais como
recebimento de recursos e cardápio elaborado, pois o CAE possui também caráter de
assessoramento.

Assim, considerando que a Prefeitura afirma na sua justificativa "que todo e
qualquer documento relativo a alimentação escolar está à disposição do conselho", não há
que se propor recomendação relacionada a presente constatação.
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1.5 Ausência de apoio logístico ao Conselho de Alimentação Escolar.

Fato:

Conforme reunião com o CAE, o Conselho informou que não possui a
infraestrutura necessária para plena execução das atividades de sua competência tais como:
local apropriado com condições adequadas para as reuniões,- disponibilidade de
equipamento de informática e transporte para deslocamento dos membros aos locais
relativos ao exercício de suas atividades.
Evidências:
Ata de reunião com o CAE realizada em 30/10/2017.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 050-001/2017, de 01/11/2017, a
Prefeitura apresentou a seguinte justificativa:

[...], a situação encontrada no município foi de "terra arrasada", com situações
bem mais graves a serem equacionadas, tais como a recomposição do quadro
discente e a estruturação da rede municipal.
Em relação a situação do CAE — Conselho de Alimentação Escolar, a gestão
municipal adotará as providências necessárias para garantir uma
infraestrutura mínima que garanta o seu regular funcionamento.

A dificuldade em fazermos isso imediatamente é que tais investimentos devem
[sic] feitos com recursos livres, exemplo do FPM, o que como é sabido, diante
de tantas restrições econômicas, tornou-se impraticável.
Cabe esclarecer ainda, que a atual administração está envidando esforços
para implantação da chamada "Casa dos Conselhos”, espaço próprio e
adequado onde funcionarão todos os conselhos municipais.

Estimamos que até o início de 2018, essa estrutura mínima de que falamos
'
anteriormente, estará disponível.

Análise da equipe:
A manifestação da Prefeitura corrobora a constatação. A ausência de
infraestrutura dificulta a atuação do CAE, impacta sobre o cumprimento de um plano de
ação e sobre a execução das atividades da competência do Conselho. A infraestrutura básica
e apoio logístico auxiliam o CAE no exercício das atividades inerentes, e estão prevista no
art. 36, da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.
Recomendações:
1.5.1 ADIRAE
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Notificar & Prefeitura de Bom Jardim/MA para que, em prazo certo, comprove
perante o FNDE/DIRAE que adotou medidas concretas visando assegurar ao Conselho de
Alimentação Escolar - CAE, infraestrutura de forma efetiva com a finalidade de proporcionar
o desenvolvimento de suas atribuições como órgão de controle social.
1.6 Descumprimento das diretrizes do programa quanto à

agricultura

familiar.
Fato :
A Prefeitura não respeitou o mínimo de 30% para a aquisição de gêneros
alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar.

Evidências:
Processos de pagamentos relativos ao período de março a outubro de 2017.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 050—001/2017, de 01/11/2017, a
Prefeitura apresentou a seguinte justificativa:

[...]

um dos setores que mais sofreu com a falta de gestão do quadriênio
o setor da agricultura. Assim, quando iniciamos a gestão por mais
que insistíssemos e embora tivéssemos produtores habilitados, para fornecer
os alimentos, havia uma desconfiança por parte dos mesmos, em face da série
de problemas ocorridos na gestão anterior, que motivou, inclusive, ações
judiciais na esfera penal.

anterior foi

Essa desconfiança por parte dos produtores exigiu um árduo processo de
convencimento através de visitas, assistência técnica, palestras e audiência
pública, a fim de convencê-los a participar do chamamento público.

Neste meio tempo, em virtude da urgência de se cumprir os percentuais, fezse a chamada pública, no entanto, a cooperativa de agricultores vencedora,
por manter entre seus cooperados pessoas envolvidas nas fraudes ocorridas
na gestão anterior, decidiu-se por cancelar o certame e fazer novo
chamamento público.
Com o novo chamamento público houve a participação dos produtores locais,
mas ainda insuficiente para atender os percentuais exigidos uma vez que o
cardápio exige balanceamento o que não seria mais possível diante do
calendário escolar avançado e mesmo porque a produção obedece a regras de
sazonalidade, ainda é comum os investimentos nas culturas de menor custo,
como por exemplo hortaliças.-

Vencidas estas resistências e equacionados os problemas estamos
empenhados para que o próximo ano a aquisição de alimentação escolar
ocorra em percentuais bem superiores ao mínimo exigido.
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Análise da equipe:
A Prefeitura deve utilizar no mínimo 30% (trinta por cento) do total dos
recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, na aquisição de gêneros
alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas
organizações, conforme determina o caput do art. 24 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.
Recomendações:
1.6.1 A DIRAE

Prefeitura Municipal de Bom Jardim/MA para que adote
medidas concretas visando assegurar o cumprimento do limite mínimo de 30% para

orientar

a

aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, conforme preceitua o
artigo 14, da Lei nº 11947/2009.

1.7 Condições inadequadas para armazenamento, guarda e
conservação dos gêneros alimentícios.
Fato:
Em visitas às unidades escolares do Município de Bom jardim/MA, veriﬁcou—se
que os locais de armazenamento de alimentos são inadequados, pequenos, sem estrutura e
sem ventilação,bem como estão ausentes telas de proteção nas janelas das despensas,
inclusive do depósito municipal, bem assim ausência de forro em uma das escolas. Além
dessas impropriedades, verificou-se também: armazenamento de gêneros alimentícios junto
a materiais didáticos e de limpeza; polpas de frutas junto a carnes; margarinas armazenadas
sem refrigeração; gêneros alimentícios em fardos, caixas, armários fechados, bem como
armazenados em baldes tampados; ausência de entrada de ar em depósitos de gêneros
alimentícios; em algumas escolas ausência de depósitos para os alimentos; paredes sujas em
ambientes de guarda dos gêneros alimentícios, presença de insetos, gêneros alimentícios
vencidos.

Evidências:
Registros fotográficos das inspeções pela equipe técnica do FNDE nas escolas
Rosilda Martins de Oliveira; EMEB Raimundo Meireles Pinto; EMEB Ney
EMEB
municipais
Braga; Esc. Mun. Antônio Carlos Beckman; EMEB Maurinete Gralhada; Col. Mun. Padre
José de Anchieta; Creche Adroaldo Alves de Matos; Anexo da Creche Adroaldo Alves de
Matos; EMEB Frei Antônio Sinibaldi; EMEB Profa. Dinare Feitosa; EMEB Antônio Feitosa
Primo; IEI Maria Stela Ferreira de Araújo; EMEB Adroaldo Alves Matos,- Depósito

Municipal:
*

&

ÉiUnídádeíiEsóólar

’1;;__,"L;:Qi:;

EMEB Rosilda Martins de Oliveira

,

".:Ocorrência'

ausência de tela de proteção
ausência de forro
carunchos em feijão
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EMEB Raimundo Meireles Pinto

ausência de tela de proteção
ausência de forro
gêneros alimentícios com outros materiais
polpa de acerola com frango

EMEB Ney Braga

ausência de tela de proteção
margarina não refrigerada
gêneros alimentícios em fardos e caixas
gêneros alimentícios em armários
carunchos em feijão

Esc. Mun. Antônio Carlos Beckman

ausência de tela de proteção
ausência de forro
gêneros alimentícios com outros materiais
gêneros alimentícios em armários
gêneros alimentícios em fardos e caixas

EMEB Maurinete Gralhada

ausência de tela de proteção
ausência de forro
gêneros alimentícios com outros materiais
margarina não refrigerada
gêneros alimentícios em armários
gêneros alimentícios em fardos e caixas
gêneros alimentícios em baldes com tampa
ausência de depósito para gêneros alimentícios

Col. Mun. Padre José de Anchieta

ausência de tela de proteção
ausência de forro
gêneros alimentícios em armários
ausência de depósito para gêneros alimentícios

Creche Adroaldo Alves de Matos

ausência de tela de proteção
gêneros alimentícios com outros materiais
gêneros alimentícios em baldes com tampa
depósito sem entrada de ar
paredes sujas

~

ausência de tela de proteção
ausência de forro
Anexo da Creche Adroaldo Alves de Matos gêneros alimentícios com outros materiais
gêneros alimentícios em baldes com tampa
ausência de depósito para gêneros alimentícios

EMEB Frei Antônio Sínibaldi

ausência de tela de proteção
paredes sujas
gêneros alimentícios em armários

EMEB Profa. Dinare Feitosa

ausência de tela de proteção
.
paredes sujas

EMEB Antônio Feitosa Primo

ausência de tela de proteção
gêneros alimentícios com outros materiais
margarina não refrigerada
presença de formigas
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IEI Maria Stela Ferreira de Araújo

ausência de tela de proteção
presença de formigas
polpa de acerola com frango
feijão vencido desde 28/05/17

EMEB Adroaldo Alves Matos

ausência de tela de proteção
gêneros alimentícios com outros materiais

Dep ósito Municip al

ausência de tela de proteção
.
.
.
, .
A
generos alimentlcios com outros materiais

~

Feijões vencidos - IEI Maria Stela Ferreira de Araújo

~

Margarinas armazenadas sem refrigeração, em armário, quando
recomendado manter entre 5º e lõºC

Canmcho em feijão

~

-

&
~Depósito

semjanelas. paredes sujas, outros materiais Creche Adroaldo Alves de Matos Ausência de depósito, alimentos em fardos e baldes junto a outros materiais
—
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&
Ausência de tela de proteção em janela - EMEB Profa. Dinare Feitosa

Gêneros alimentícios em fardos e com outros materiais - Esc. Mun.
Antônio Carlos Beckman

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 050-001/2017, de 01/11/2017, a
Prefeitura apresentou a seguinte justificativa:
O presente item e seus subitens já foram repassados aos setores técnicos para
as providências cabíveis, sendo que os que demandem menos esforços serão
resolvidos ainda neste ano letivo e os demais até o início do ano letivo de
2018. Para isso já estamos iniciando melhoria na infraestrutura, cursos de
capacitação, otimização dos mecanismos de controle em relação as rotinas a
serem implementadas nas unidades escolares da rede.

Em que pese a solução encaminhada temos algumas considerações específicas
a fazer:

[...]
A evidência verificada na IEI Maria Stela Ferreira de Araújo, tratou-se de
evento pontual decorrente do fato da Agricultura Familiar ter iniciado a
entrega de produtos frescos, no caso feijão e a direção da escola ter optado
pelo seu consumo ao invés da utilização dos produtos em estoque, sem ter o
cuidado de, antes do vencimento dos mesmos, devolver tais produtos para
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utilização em outras unidades. Situações a serem corrigidas a partir do efetivo
a ser implementado pelas técnicas nutricionistas atuantes no
município.

controle

Análise da equipe:
Apesar dos esclarecimentos, a Prefeitura deve adotar concretamente medidas
para que as áreas de armazenamento e preparação de alimentos sejam providas de telas
milimétricas para impedir a atração, o abrigo, a proliferação de vetores e pragas urbanas.
As matérias—primas, os ingredientes e as embalagens devem ser armazenados em local
limpo e organizado, de forma a garantir proteção contra contaminantes biológicos e
químicos ou sua deterioração, assim como não devem estar em contato com o chão, nem
com a parede, abrigados em local ventilado, limpo, adequadamente acondicionados e
identificados, sendo que sua utilização deve respeitar o prazo de validade.

Recomendações:
1.7.1 A DIRAE

Notificar

a

prefeitura para que, em prazo certo, apresente relatório

a cada uma das escolas visitadas pela Auditoria Interna do FNDE,
listadas no campo "Evidências" de forma a demonstrar que foram adotadas iniciativas com
vistas a sanar as falhas apontadas pela equipe da Auditoria.

fotográfico pertinente

1.8 Desconformidade na execução do Programa.

Fato:
Em verificação in loco nas escolas do município de Bom Jardim/MA no
período de 30/10 a 03/11/2017, constatou—se diversas desconformidades na execução das
ações do Programa, conforme demonstrado na tabela a seguir:

falta de frutas e hortaliças - Ausência de entrega nas escolas de alimentos
pagos da agricultura familiar (abóbora, mamão, batata doce, maracujá, feijão
a)

verde, melancia, quiabo, milho);

b) ausência de Cardápio - escolas visitadas E'MEB Raimundo Meireles
Pinto, Creche Adroaldo Alves de Matos, Anexo da Creche Adroaldo Alves de
Matos, EMEB Profa. Dinare Feitosa, IEI Maria Stela Ferreira de
Araújo, EMEB Adroaldo Alves Matos;
escolas visitadas EMEB Raimundo Meireles
Pinto, Creche Adroaldo Alves de Matos, Anexo da Creche Adroaldo Alves de
Matos, EMEB Profa. Dinare Feitosa, IEI Maria Stela Ferreira de
Araújo, EMEB Adroaldo Alves Matos;
c) deficiência no controle

—

.

d) cardápios não disponibilizados à comunidade escolar Ausência de
cardápios em local visível e de fácil acesso à comunidade escolar das unidades
—

escolares: Esc. Mun. Antônio Carlos Beckman, EMEB Maurinete
Gralhada, Col Mun Padre José de Anchieta;
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e) descumprimento do cardápio estabelecido para as escolas - EMEB
Raimundo Meireles Pinto, Creche Adroaldo Alves de Matos, Anexo da Creche

Adroaldo Alves de Matos, EMEB Profa. Dinare Feitosa, IEI Maria Stela
Ferreira de Araújo, EMEB Adroaldo Alves Matos;
f) ausência de realização dos testes de aceitabilidade do cardápio - todas as
escolas visitadas.

Evidências:
Check list aplicado nas escolas visitadas no período de 30/10 a 03/11/2017,
cardápios em vigor na escola e registro fotográfico conforme relacionado a seguir:

Unidade Escolar

,

Descumprimento de.,cardápio

'
'

EMEB Raimundo Meireles Pinto

macarronada em vez de mingau

Col. Mun. Padre josé de Anchieta

arroz macarrão e salada em vez de macarrão com soja

IEMEB Profa. Dinare Feitosa

frango em vez de carne moída com soja

EMEB Antônio Feitosa Primo

frango em vez de carne moída com soja

IEI Maria Stela Ferreira de Araújo

frango em vez de carne mºlda com sºja

~~
~

~

EME Profª Dinare Feitosa - DEscumprimento do Cardápio

EME Profª Dinare Feitosa - Cardápio

Manifestação da entidade:

Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 050-001/2017, de 01/1 1/2017, a
Prefeitura apresentou a seguinte justificativa:

letra "a"

Vamos melhorar 'os sistemas de controle, uma vez que
desconhecemos a existência de pagamentos por produtos não entregues.
Bastando dizer que os pagamentos só são efetuados após a comprovação da
entrega através dos ”Atestos” nas Notas Fiscais.

letra "b"

-

-

Acreditamos que tenha havido falta de comunicação entre as
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direções e os familiares dois [sic] alunos, e também das direções das escolas
com as nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação, uma vez que
apenas um aluno foi notificado como merecedor de alimentação especifica
[sic]. Em sede desta auditoria já notificamos todas as direções de escolas para
que dialoguem com as famílias no sentido de verificar as necessidades
alimentares de cada aluno para, a partir destas notificações, fazermos as
comprovações e elaborarmos cardápios para cade um dos estudantes que
tenham necessidade alimentar diferenciada.

letra "c" O presente item e seus subitens já foram repassados aos setores
técnicos para as providências cabíveis, sendo que os que demandem menos
esforços serão resolvidos ainda neste ano letivo e os demais até o início do
ano letivo de 2018. Para isso já estamos iniciando melhoria na infraestrutura,
cursos de capacitação, otimização dos mecanismos de controle em relação as
—

rotinas

a

serem implementadas nas unidades escolares da rede.

letra "d" - Acreditamos que a constatação tenha encontrado, na verdade,
apenas deficiência na comunicação, uma vez que aos cardápios são dados
amplo acesso aos estudantes e seus familiares, entretanto, estamos
melhorando esta forma de divulgação tornando-a ainda mais ampla.

letra "e" - No geral o cardápio e cumprido, entretanto, em função de algumas
situações pontuais, num ou noutro momento o mesmo é descumprido, como
por exemplo: uma falta de gás sem previsão e sem estoque; eventual falta dos
manipuladores de alimentos. Para solucionar tais problemas estamos
investindo em capacitarão [sic] das equipes, com vistas a corrigir através de
rotinas regulares os fatos elencados.
[...]
Como a visita deu-se no última dia útil do mês, muitos dos produtos, que
possuem entrega mensal, já estavam esgotados, entretanto, asseveramos que
os produtos estão em conformidade com os cardápios apresentados em
planejamento prévio, as ausências eventuais sujeitam a utilização de
cardápios alternativos definidos previamente de sorte a garantir o pleno
atendimento dos estudantes.

letra "f“

Sobre este item informamos que 0 testes [sic] foram aplicados,
conforme se verifica da documentação anexa, entretanto, não alcançaram a
totalidade da comunidade discente. Diante da constatação em sede de
auditoria estamos envidando os esforços necessários para que até o inicio do
ano letivo de 2018 alcance toda comunidade.
-

Análise da equipe:
Considerando os fatos descritos e as impropriedades já tratadas em
constatações anteriores deste relatório, verifica-se que a Execução do Programa possui
particularidades a serem solucionadas, conforme declarado pelo gestor em respostas às
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solicitações da equipe técnica de Auditoria.

Verificação in loco nas escolas da rede municipal de ensino constatou-se que
não houve desabastecimento de gêneros alimentícios, contudo verificou—se estoque de
alimentos que não coincidem com os cardápios elaborados. Os cardápios deverão ser
amplamente divulgados, cumpridos e atender aos alunos com necessidades nutricionais
específicas, tais como doença celíaca, diabetes, hipertensão, anemias, alergias e
intolerâncias alimentares, dentre outras, conforme parágrafo Sº do art. 14 da Resolução
CD/FNDE nº 26/201, e também estabelecer os controles dos alimentos distribuídos e
disponíveis na escola.

A Prefeitura deve ainda, realizar teste de aceitabilidade, planejado e
coordenado pelo Responsável Técnico do PNAE, para avaliar a aceitação dos cardápios
praticados frequentemente, documentando—o em relatório que deve conter todas as etapas
de sua aplicação e arquivado por, no mínimo, cinco anos, conforme dispõe o art. 17 e
parágrafos da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.
Dessa forma, portanto, mantém—se a constatação.

Recomendações:
1.8.1 A DIRAE
à DIRAE, Notificar a prefeitura para que, em prazo certo, comprove perante o
FNDE que realizou 0 teste de aceitabilidade dos alimentos e implemente mecanismos de
controle dos gêneros alimentícios, de forma a evitar, entre outros, o descumprimento do
cardápio elaborado e/ou o fornecimento regular da alimentação aos alunos.

1.9 Evidências de oferta de alimentação escolar nas escolas visitadas.

Fato:
No período analisado, 30/10 a 03/11/2017, por meio da análise de
documentos, de notas fiscais de aquisição de gêneros alimentícios, de comprovantes de
recebimento de merenda nas escolas e de visitas às escolas municipais, verificou—se
evidências de _oferta de alimentação ao público alvo do Programa nas escolas visitadas,
descritas no campo evidência.

Conforme verificação in loco nas escolas da rede municipal Visitadas,
constatou—se que não houve desabastecimento de gêneros alimentícios, bem como verificouse que os alimentos estavam armazenados e, quando da Visita, houve a preparação e oferta
de alimentação aos alunos da rede.

Evidências:
Quadro I: Amostra das Notas Fiscais de aquisição de gêneros alimentícios.
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Empresa

CNP]

Sªvª commie“

Eggs

~

Silva Cºmºrºiªl

ﬁgs sªlvª Cºmºrºlªl
Sªvª Cºmªrcª“

Valor

Data

30/08/2017 83.284,19

23.659.394/0001-90 724

1811328

~

Nota Fiscal
nº

~

23.659,394/0001-90 727

31/08/2017 9.711,65

23.659.394/0001—90 728

30/08/2017 521,16

15313223

23.659.394/0001-90 725

ªgiª Sªvª Cºmªrcª

23.659.394/0001-90 726

~
~
~
~ ~

~

~
30/08/2017 32.691,55

31/08/2017 22.305,20

Quadro II: Comprovante de Recebimento nas Escolas.

~

, .

.

Umdade Escolar

Codlgo

Data de registro mais recente
de recebimento

21073414 EMEB Rosilda Martins de Oliveira

I21223335 EMEB Raimundo Meireles Pinto

~

I

9 e

ausência de guia de ultima entrega

09/10/2017

l[21071942 EMEB Ney Braga

[21072908nEsc. Mun. Antônio Carlos Beckman

21250138] EMEB Maurinete Gralhada
21073449 Col. Mun. Padre José de Anchieta

~21240582 Creche Adroaldo Alves

24/10/2017

21/10/2017

[

09/10/2017

I

1

[ausência de guia de ultima entrega]

06/10/2017

de Matos

21240582 Anexo da Creche Adroaldo Alves de Matos

06/10/2017

21073180 EMEB Frei Antônio Sínibaldí

31/10/2017

21250111 EMEB Profa. Dinare Feitosa

09/10/2017
ausência de guia de ultima entrega

21230811 EMEB Antônio Feitosa Primo
'

21281270 IEI Maria Stela Ferreira de Araújo

~21205558 EMEB Adroaldo Alves Matos
Quadro

III:

09/10/2017
09/10/2017

Relatório Fotogréﬁco:
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Col. Mun. Padre José de Anchieta - alimentos

Col. Mun. Padre José de Anchieta - oferta

F”

~~
rum 's

A

wma vamu»:

_»

~

~uma t

~

EMEB Anonio

eitosa Prime - depósito

EMEB Antônio Feitosa Primo - oferta

Análise da equipe:
Em Inspeção in loco nas escolas da rede de ensino municipal, verificou-se que
houve evidências de abastecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar no
período examinado, sendo constatado, ainda, por análise dos documentos disponibilizados
pela Prefeitura, a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar,
bem como sua distribuição.
_
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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 transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiross 5.434,16
Extensão dos exames:
Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa Nacional
de Transporte 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

Gestão Financeira

Janeiro a outubro/2017

Monitoramento

aneiro

&

outubro/2017

Controle Social

aneiro

&

outubro/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:
2.1 Recursos são mantidos e movimentados exclusivamente na conta
específica do Programa.
_

Fato:

recursos financeiros ao Programa foram mantidos e
específica aberta no Banco do Brasil, conta corrente nº
corrente
conta
em
movimentados
nº
1651, em consonância com o artigo 39 da Resolução CD/FNDE nº
126446, Agência
44/2011.
Os repasses dos

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE, referentes aos extratos bancários da
Conta Corrente nº 126446, Agência nº 1651, Banco do Brasil, meses de janeiro &
outubro/2017, consulta realizada em 24/10/2017.
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Análise da equipe:
financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa são mantidos e movimentados na conta específica do programa, conforme
previsto no Art. Zº do Decreto nº 7507/2011 e art. 39 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.
Os recursos

2.2 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio

eletrônico.
Fato:
No período observado, de janeiro a outubro/2017, & movimentação dos
recursos financeiros transferidos ao município a conta do PNATE 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 § 1º, do art. 2º do Decreto nº 7507/2011.

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE, referentes aos extratos bancários da
Conta Corrente nº 126446, Agência nº 1651-9, Banco do Brasil, meses de janeiro a
outubro/2017, consulta realizada em 24/10/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 126446 agência nº
1651—9, Banco do Brasil S.A, específica do Programa, evidenciou—se a adequação das
movimentações financeiras ao disposto no artigo 2º, do Decreto nº 7507/2011 e no artigo
4º, da Resolução nº 44/2011.

2.3 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lº e

2ª, Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº

Fato:
N o período observado, janeiro a outubro de 2017, não se identificaram débitos
pertinentes à 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 29, respectivamente, do artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº
44/20 1 1 .

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE, referentes aos extratos bancários da
Conta Corrente nº 126446, Agência nº 1651-9, Banco do Brasil, meses de janeiro &
outubro/2017, consulta realizada em 24/10/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente específica do Programa,
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não foram identificados débitos pertinentes à 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 2º, respectivamente, do
artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.
A

2.4 Ausência de apoio logístico ao Conselho de Controle Social.

Fato:
Conforme entrevista realizada por meio de questionário padronizado, o
Conselho informou que não recebeu da Prefeitura a infraestrutura necessária para plena
execução das atividades de sua competência tais como: local apropriado com condições
adequadas para as reuniões; disponibilidade de equipamento de informática e como também
transporte para deslocamento dos membros aos locais relativos ao exercício de suas
atividades.

Evidências:
Ata da reunião com membros do CAOS/FUNDEB, em 30/10/2017, e cópia dos
Ofícios CACS/FUNDEB, nº 16 de 22/05/2017, 18 de 25/05/2017, 19 de 29/05/2017.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 050-001/2017, de 01/11/2017, a
Prefeitura apresentou a seguinte justiiicativa:

Conforme esclarecidos acima, a situação encontrada no município foi de
”terra arrasada”, com situações bem mais graves a serem equacionadas, tais
como a recomposição do quadro discente e a estruturação da rede municipal.
Em relação a situação do CACs — Conselho de Acompanhamento e Controle
Social do FUNDEB, a gestão municipal adotará as providências necessárias
para garantir uma infraestrutura mínima que garanta o seu regular
funcionamento.

A dificuldade em fazermos isso imediatamente é que tais investimentos devem
[sic] feitos com recursos livres, exemplo do FPM, o que como é sabido, diante
de tantas restrições econômicas, tornou-se impraticável.
Cabe esclarecer ainda, que a atual administração está envidando esforços
para implantação da chamada ”Casa dos Conselhos”, espaço próprio e
adequado onde funcionarão todos os conselhos municipais.

Estimamos que até o início de 2018, essa estrutura mínima de que falamos
anteriormente, estará disponível.

Análise da equipe:
Em que pese a justificativa apresentada pela Prefeitura, verificou-se que a
ausência de apoio ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB —
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CACS/FUNDEB impacta diretamente na capacidade deste atuar no acompanhamento do
objeto do PNATE, conforme previsto no previstas no § 13, artigo 24 da Lei nº 11.494, de
2007. Os documentos apresentados, bem como as visitas às escolas e entrevista realizada
por meio de questionário padronizado demonstram que o Conselho não realizou a
verificação da execução e demais procedimentos inerentes ao Transporte Escolar em
virtude dessa falta de apoio.

Recomendações:
2.4.1 A DIRAE

Notificar a Prefeitura de Bom Jardim/MA para que, em prazo certo, comprove
FNDE/DIRAE que adotou medidas concretas visando assegurar ao
CAOS/FUNDEB, infraestrutura de forma efetiva com a finalidade de proporcionar o

perante

o

desenvolvimento de suas atribuições como órgão de controle social.

2.5 Ausência de disponibilização de documentos comprobatórios pela
Entidade ao Conselho.

Fato:
A Prefeitura não disponibilizou os documentos relativos à execução do PNATE
para que o CACS/FUNDEB pudesse examinar e emitir parecer conclusivo sobre as contas.

Evidências:
Ata de reunião com CACS/FUNDEB em 31/10/2017 e cópia do Ofício CACs
FUNDEB nºm/2017 de 06/03/2017.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 050-001/2017, de 01/11/2017, a
Prefeitura apresentou a seguinte justificativa:

Desconhecemos os critérios para aferição de tal constatação uma vez que o
Conselho do FUNDEB emite parecer mensal sobre as contas para deliberar
sobre os gastos com educação básica, incluindo o transporte'escolar e, no
caso especiﬁco do PNATE, não ocorreu tal apreciação em virtude de não ter
havido a efetiva utilização do recurso, conforme esclarecimento no ítem
seguinte.

Acreditamos que a ausência de documentos informada na auditoria se reﬁra a
fatos da gestão anterior.

Análise da equipe:
A resposta apresentada pela Prefeitura, corrobora o fato apontado. Conforme
apurado em reunião com () CACS/FUNDEB e por meio da documentação apresentada, o
Conselho não não teve acesso à documentação que permitesse avaliação a execução do
programa e consequente emissão de parecer definitivo sobre a prestação de contas. Dessa
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forma, não conseguiu exercer as prerrogativas estabelecidas nos arts 15 e 16, da Resolução
nº 5, de 28 de maio de 2015.

Recomendações:
2.5.1 A DIRAE
à DIRAE, notificar a Prefeitura para que, em tempo certo, comprove a
observância às normas do PNATE, no que concerne a disponibilização da documentação
relativa à execução do Programa, para que o Conselho de Acompanhamento e Controle
Social do FUNDEB — CACS/FUNDEB exerça as competências previstas no § 13, artigo 24 da
Lei nº 11.494, de 2007.

2.6 Ausência do acompanhamento pelo Conselho das ações
empreendidas na execução do Programa.
Fato:
Verificou-se no livro de atas do CACS/FUNDEB, nas entrevistas realizadas por
meio de questionário padronizado ao conselho e nas escolas visitadas pela equipe de
auditoria que o CACS/FUNDEB não realizou visitas nas escolas para verificação das ações
de fiscalização das ações do PNATE e do PAR.

Evidências:
Ata de reunião com o CACS/FUNDEB em 31/10/2017.

Manifestação da entidade:
Não houve resposta à SA nº 050.001/2017 de 01/11/2017, a qual solicitou à
Presidente do CACS/FUNDEB justificativas quanto à ausência de atuação do Conselho no
acompanhamento do programa, bem como de outros registros que comprovem a atuação do
conselho, como atas e planos de ação.

Análise da equipe:
Verificou-se que o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do
não vem atuando no acompanhamento do objeto do PNATE. Os
CACS/FUNDEB
FUNDEB
documentos apresentados, bem como as visitas às escolas e entrevista realizada por meio de
questionário padronizado demonstram que o Conselho não realizou a verificação da
execução e demais procedimentos inerentes ao Transporte Escolar.
—

Recomendações:
2.6.1 A DIRAE

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB —
CACS/FUNDEB para que exerça as competências previstas no § 13, artigo 24 da Lei nº
11.494, de 2007, em especial quanto a atribuição fiscalizadora.

Notificar

o Conselho de
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2.7 Ausência de documentação comprobatória da execução do
Programa/Convênio.
Fato:
A Prefeitura não comprovou despesas no valor de R$ 21.651,00 debitados da
conta específica do PNATE em 10/08/2017.

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE, referentes aos extratos bancários da
Conta Corrente nº 126446, Agência nº 1651, Banco do Brasil, meses de janeiro a
outubro/2017, consulta realizada em 24/10/2017.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 050—001/2017, de 01/1 1/2017,
Prefeitura apresentou a seguinte justiﬁcativa:

&

Nota Fiscal nº 66, da empresa R L
CNPJ 19.426.365/0001-00, no valor de R$ 25.775,00 (vinte
e cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais), que foi sujeita a devolução
pelo fornecedor para conta de origem em razão de haver desconformidade
com a dotação orçamentária classificada na [sic] Emprenho de Despesa,
previamente registrada no sistema contábil em obediência ao artigo 60 da Lei
4320/1964, conforme desdobramento abaixo.- 12.361.0016.2134.0000 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% ELEMENTO DE DESPESA —
33.90.3900 (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA).

A despesa citada na constatação refere-se

a

DE FARIAS - ME,

/

Para atendimento ao item, segue cópias da nota de empenho, nota fiscal,
ofícios expedidos ao titular da empresa contratada, comprovantes de
pagamento e extrato constando a devolução dos valores.

Análise da equipe:
.

Da análise da documentação apresentada pela Prefeitura, verificou-se que os
documentos comprovam a restituição do valo da despesa de R$21.651,00, à conta específica
do Programa.

Cabe destacar que os recursos devolvidos não foram corrigidos
monetariamente, assim a Prefeitura deve proceder a correção dos recursos no período em
que estes não permaneceram na conta específica do programa, devidamente aplicado,
aferindo rendimentos financeiros.
.

Recomendações:
2.7.1 ÁDIPLA

diligenciar o Sr.
CPF nº .892623-l Prefeito do
Município de Bom Jardim/MA, a restituir no prazo de 30 (trinta) dias aos cofres do FNDE, a
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título de débito, o valor original impugnado de R$250,36 (duzentos e cinquenta reais e
trinta e seis centavos.), referente ao valor aferido no periodo (10/08/2017 a 27/10/2017) em
que o recurso não permaneceu aplicado na conta especifica do PNATE/2017, acrescidos de
juros e correção monetária aplicados a partir da data de 27/10/2017, conforme quadro do
campo evidencia da constatação 2.7. Para o cálculo do montante a ser recolhido deverá ser
utilizado o Sistema Débito do Tribunal de Contas da União - TC, acessado em seu sítio

virtual pela página "https://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" deverão ser ativada a opção "Aplicar juros" e
lançada no campo "Data atualização" a data em que o recolhimento estará sendo efetuado.
- GRU,
O recolhimento deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento da União
Nacional
Tesouro
do
virtual
sítio
no
preenchido
dados:
seguintes
com
os
(https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp)
Referência
UG/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 18888-3, Número de
121980—17, 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.

—

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),
às 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.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 39.100,00
Extensão dos exames:

Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa 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.
As questões referentes a cada Tema foram examinadas considerando os

seguintes períodos:

~

Período Examinado

H'ema

~

~Gestão Financeira
Monitoramento
Controle Social

Janeiro

&

Dezembro/2014

Janeiro a Dezembro/2014
Janeiro a Dezembro/2014

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

Constatações:
3.1 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 das Unidades Executoras
(UExs) do Programa que receberam recursos do FNDE no período a partir de dezembro de
2016, aberta no Banco do Brasil, em consonância com o artigo 3Q da Resolução D/FNDE nº
44/2011.

Evidências:
Extratos bancários das U. Ex. conforme tabelados a seguir:

Unidade Executora
do Co

o

M

Santa Clara

do Colégio Municipal Pe. José de
Chieta

M do Colégio Municipal Antônio
os Beckman

Banco
co do

1651—9

21720-4

do

1651—9

21719-0

do

1651—9

21718-2

Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica da Unidade
Executoras (UEX) do Programa, que recebeu recursos do FNDE no período de dezembro de
2016 a outubro de 2017, são mantidos e movimentados exclusivamente na conta específica
do programa, conforme previsto no Art. Zº do Decreto nº 7.507/2011 e art. 39 da Resolução
'
CD/FNDE nº 44/2011.

3.2 Recursos não movimentados por meio eletrônico.

Fato:
As Unidades Executoras que receberam recursos do FNDE em 2014,
efetuaram pagamentos de despesas mediante a emissão de cheques, contrariando o previsto
no § lº, do art. 29 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, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores
devidamente identificados.

Evidências:
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Extratos bancários das U. Ex. conforme tabelados a seguir:

r

Unidade Executora
[APM do Colégio Municipal Santa Clara
APM do Colégio Municipal Pe. José de
Anchieta
APM do Colégio Municipal Antônio
Carlos Beckman

l

~

"Nº Agência Conta Corrente!
Banco
21720-4
1651-9
Banco do Brasil
J
.

Banco do Bra31l
.

Banco do Brasrl

1651—9

21719-0

1651-9

21718-2

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários das contas correntes específicas das escolas
beneficiadas pelo Programa, evidenciou-se & inadequação de movimentações financeiras ao
disposto no artigo 29, do Decreto nº 7507/2011 e no artigo 49, 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 § 29 do Art. 14 da

citada Resolução:
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.

§ Zº

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 Bom Jardim/MA, tendo em vista que seus atos
estão amparados pela Resolução FNDE 10/2013.

3.3 Débito indevido de despesas bancárias.

Fato:
A Unidade Executora APM do Colégio Municipal Santa Clara, CNPJ:
03.184.527/0001—01, realizou pagamentos indevidos de despesas bancárias, a título de
tarifas por devolução de cheques sem fundos, no valor de R$ 91,70 em movimento de agosto
de 2014, em desconformidade com os §§ lº e 2º, respectivamente, do artigo 49 da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Ata de reunião realizada em 30/10/2017, realizada pela equipe técnica do
FNDE e responsável técnico do PDDE, e extrato bancário da conta específica do Programa,
Débito com tarifas e devolução de cheques sem fundos, totalizando R$91,70, debitado à
conta específica do Programa, Banco do Brasil, Ag. 1651-9, Conta nº 217 20-4, movimento do
mês agosto/2014.
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Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente, Banco do Brasil S.A,
específica do Programa, evidenciou—se que houve débitos de tarifas bancárias pela
movimentação na conta corrente específica. A análise dos extratos demonstra tratar-se de
débito com tarifas de devolução cheques sem fundos, totalizando R$91,70.

Recomendações:
3.3.1 A DIPLA

..819.253-.

diligenciar a Sra.
exgestora
CPF nº
da APM do Colégio Municipal Santa Clara, a restituir no prazo de 30 (trinta) dias aos cofres
do FNDE, a título de débito, o valor original impugnado de R$ 91,70 (noventa e um reais e
setenta centavos) referente a débito com tarifas de devolução cheques sem fundos,
acrescidos de juros e correção monetária aplicados a partir da data de 23/08/2016,
conforme quadro do campo evidencia da constatação 3.3. Para 0 cálculo do montante a ser
recolhido deverá ser utilizado o Sistema Débito do Tribunal de Contas da União - TC,
em
seu
sítio
página
Virtual
pela
"https://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" deverão ser ativada a opção "Aplicar juros" e lançada no campo
"Data atualização" a data em que o recolhimento estará sendo efetuado. O recolhimento
deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento da União GRU, preenchido no sítio
virtual do Tesouro Nacional (https://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 121980-17, 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.

acessado

—

—

Identificação do responsável:
CPF:

..819.253-.

Valor Original:

R$ 91,70

3.4 Despesas incompativeis com o objeto do Programa.
Fato:
Em visita da equipe de auditoria ao município no período de 30/10 a
14/11/2017, nas Unidades Executoras e análise da documentação comprobatória verificouse que foram executados os serviços e aquisição de materiais em desacordo com as
diretrizes e os objetivos do Programa PDDE Acessibilidade:

- APM DO COLÉGIO MUNICIPAL SANTA CLARA - CNPJ:
03.184.527/0001—01: compra de guarda-roupa grs 16 c/pitão pvc, cadeado, trincos e
lâmpadas), conforme descritos no Demonstrativo da Execução de Receita e Despesa e
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Relação de Pagamentos, no valor de R$ 2.000,00;

APM DO COLEGIO MUNICIPAL PE. JOSE DE ANCHIETA, CNP]:
03.184.633/0001-95: aquisição de ar—condicionado, dvd de programas, software de
ampliação de telas, serviços de fabricação de portões de ferro, instalação de forro
—

pvc; conforme descritos no Demonstrativo da Execução de Receita e Despesa e Relação de
Pagamentos, no total de R$ 6.708,59; e

D0 COLÉGIO MUNICIPAL ANTONIO CARLOS BECKMAN, CNP]:
03.184.649/0001-06: Aquisição de ar—condicionado, mesa para computador, estant de aço,
material de apoio didático, material de construção, tarifas bancárias, conforme descritos no
Demonstrativo da Execução de Receita e Despesa e Relação de Pagamentos, no total de R$
8.628,75.
- APM

Evidências:
Visita às escolas, Relatório fotográfico, por amostragem, dos bens adquiridos
com recurso do PDDE—EStrutura, Notas fiscais:

- APM D0 COLÉGIO MUNICIPAL SANTA CLARA, Nota Fiscal nº 381.
R$2.000,00, data 29/12/2014, empresa JCS Comércio LTDA-ME, CNPJ nº 14.107.842/000151;

- APM DO COLÉGIO MUNICIPAL PE. JOSÉ DE ANCHIETA, - APM DO
MUNICIPAL PE. JOSE DE ANCHIETA, NF nº 1350, R$ 2.000,00, data 19/12/2014 - Antônio Magno de

COLEGIO
—
Almeida: NF nº 0325, R$ 2.843,00,data 26/12/2014 —J.M. Rios; NF nº 241612, R$ 999,00, data 19/12/2014 Novo
— Lenilton Garreto da Silva: NF nº 1352, R$
M. Amazônia M. e Util. Ltda; NF nº 1351, R$550,00, data 30/12/2014
248,00, data 30/12/2014 - Rogério Ferreira de Santana; e

- APM DO COLÉGIO MUNICIPAL ANTONIO CARLOS BECKMAN, Nota
Fiscal nº 8439, 8440, 8441 e 8442, datadas de 19/12/2014, totalizando R$, 2.660,00
Comércio ME; NF nº 0260, data 19/12/2014, R$5.900,00 — M.M. Chaves dos Santos.

'

~PDDE -

EM.

..,

.

AL,,

,

.

,

,

Pe. José de Anchieta (ar-condicionado)
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~

PDDE

—

EM Antonio Carlos Beckman

(mesa

13]

computador)

PDDE -

EM Antonio Carlos Beckman (ar-condicionado)

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 050-001/2017, de 01/11/2017, a
Prefeitura apresentou a seguinte justificativa:

A partir das evidências apuradas em sede de auditoria, considerando tratar—se
de programas executados no exercício de 2014, cuja aprovação se de no
exercício de 2015, mas que foram detectadas irregularidades graves,
tomaremos as meidas necessárias no sentidso de apurar o ocorrido, identificar
e

punir eventuais responsabilidades.

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação. Não obstante a prestação
de contas do referido recurso ter sido aprovada em 2015, na fiscalização in loco, verificou-se
que as execuções das despesas das Unidades Executoras contempladas com recursos do
PDDE-Estrutura, mostraram—se inadequadas ao objeto e objetivos do programa, pois não
denotam a implementação de medidas, reformas e adaptações necessárias a adequar o
acesso de estudantes com limitações de mobilidade, conforme prevê as diretrizes do
Programa.
Dessa forma, portanto, permanece a constatação.
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Recomendações:
3.4.1 Á DIPLA:
CPF nº-.819.253—l exdiligenciar as Sras:
no prazo de 30 (trinta)
restituir
a
Santa
Clara,
gestora da APM do Colégio Municipal
dias aos cofres do FNDE, & título de débito, o valor original impugnado de R$ 2.000,00 (dois
mil reais) referente a despesas incompatível com o objeto do Programa, acrescidos de juros
e correção monetária aplicados a partir da data de 29/12/2014, conforme quadro do campo
CPF nº -.974.613-', exevidencia da constatação
a restituir no prazo de 30
de
Anchieta,
Pe.
José
gestora da APM do Colégio Municipal
(trinta) dias aos cofres do FNDE, a título de débito, o valor original impugnado de R$
6.708.59 (seis mil, setecentos e oito reais e cinquenta e nove centavos) referente a despesas
incompatível com o objeto do Programa, acrescidos de juros e correção monetária aplicados

3.4;,

partir da data de 26/12/2014, conforme quadro do campo evidencia da constatação 3.4,- e
ex-gestor da APM do Colégio
CPF nº
Sr.
Municipal Antonio Carlos Beckman, a restituir no prazo de 30 (trinta) dias aos cofres do
FNDE, a título de débito, o valor original impugnado de R$ 8.628,75 (oito mil, seiscentos e
a
o

.563.343.

vinte e oito reais e setenta e cinco centavos) referente a despesas incompatível com o objeto
do Programa, acrescidos de juros e correção monetária aplicados a partir da data de
19/ 1 2/2014, conforme quadro do campo evidencia da constatação 3.4.
Para o cálculo do montante dos três débitos a serem recolhidos deverá ser
utilizado o Sistema Débito do Tribunal de Contas da União TC, acessado em seu sítio
—

virtual pela página "https://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" deverão 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,
Nacional
Tesouro
do
virtual
sítio
no
preenchido
dados:
seguintes
os
com
(https://consu1ta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_símp1es.asp)
UG/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 18888-3, Número de Referência
121980-17, 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.

Identificação do responsável:
CPF:

-.974.613--

Valor Original:

R$ 6.708,59

Identificação do responsável:

CPF:-563.343.
Valor Original:

R$ 8.628,75
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Identificação do responsável:
CPF:

..819.253—.

Valor Original:

R$ 2.000,00

4. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÉNCIA DIRETA exercício 2013

Objeto do Programa: Apoio financeiro para aquisição de veículos automotor,
com especificações para transporte escolar, conforme Termos de Compromisso no Plano de
Ações Articulada PAR nº 8453/2012 e 8454/2013, CAMINHO DA ESCOLA.
—

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 613.000,00
Extensão dos exames:

Verificação dos mecanismos de controle da execução do Plano de Ações
Articuladas PAR (Caminho da Escola), 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

Gestão Financeira

aneiro

&

dezembro/2013

Informação:
As ações de controle desenvolvidas no âmbito do Programa Caminho da
Escola referiram-se à verificação física dos ônibus adquiridos conforme pactuado no Termo
de Compromisso nº(s) 8453 e 8454/2013.

-

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/FUN DEB.

Constatações:

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

recursos financeiros ao Programa foram mantidos e
movimentados exclusivamente em conta corrente específica do Programa que receberam
recursos do FNDE no período de janeiro de 2013 a dezembro/2016, aberta no Banco do
Brasil, em consonância com o artigo 39 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.
Os repasses dos

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, em 04/08/2017, extratos
bancários conforme segue:
Conta corrente

ncia

20058-1

Período
_

aneiro 2013 a Dezembro/2016

1651-9

20076-x

Análise da equipe:
recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa são mantidos e movimentados na conta específica do programa, conforme
previsto no Art. 2º do Decreto nº 7.507/2011 e art. 3º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.
Os

4.2 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 § lº, do art. 29 do Decreto nº 7507/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, em 04/08/2017, extratos
bancários conforme segue:
ência

Conta corrente
20058-1

aneiro 2013 a Dezembro/2016

1651-9
20076-X

Análise da equipe:
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Com base nos extratos bancários das contas correntes específicas do
Programa, descritas no campo evidência, verificou-se a adequação das movimentações
financeiras ao disposto no artigo 29, do Decreto nº 7507/2011 e no artigo 49, da Resolução
nº 44/2011.

4.3 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lº

e 29,

Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº

Fato:
No período observado, janeiro/2013 a dezembro/2017, não se identificaram
débitos pertinentes à 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.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, em 04/08/2017, extratos
bancários conforme segue:
Conta corrente

cia

20058—1
1651—9

20076-x

aneiro 2013 a Dezembro/2016

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários contas correntes específica do Programa,
identificadas no campo evidência, observou-se que não se identificaram débitos pertinentes
à 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 2º, respectivamente, do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº
44/2011.

4.4 Ausência de identificação da documentação comprobatória com o
nome do Programa ou Convênio.
Fato:
Conforme análise realizada nos processos de pagamentos apresentados, que
trata da execução do PAR - Termo de Compromisso nº 8453/2012, verificou-se a ausência de
identificação nas notas fiscais com o nome do programa e do FNDE/MEC, contrariando o
art. 5º, item III, letra 'r', da Resolução CD/FNDE nº 25/2013 e alterações posteriores.

Evidências:
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Termo de Compromisso nº 8453/2012 - Empresa Mercedes Bens do Brasil CNPJ nº 59.104.273/0001-29, Nota Fiscal nº 467659, data 17/01/2017, Valor R$ 240.500,00
e Nota Fiscal nº 465138, data 14/01/2014, Valor R$ 240.500,00.

Análise da equipe:
A ausência de identificação contraria o disposto no Art.59, Inciso III, letra "r"
da Resolução/CDIFNDE nº 25/2013 e alterações posteriores, o qual estabelece que a
documentação comprobatória das despesas realizadas na execução do objeto da
transferência deverá conter a identificação do Programa. Além desse dispositivo, 0 item 15
do Voto do Ministro Relator, que fundamentou () Acórdão nº 795/2008-TCU-1Q Câmara,
contém o seguinte entendimento sobre a identificação dos documentos:

trata de preceito inútil, pois visa a relacionar os documentos
comprobatórios ao programa, de modo a evitar que o mesmo documento ﬁscal
seja utilizado para comprovar despesas de mais de uma fonte.” Ademais, a
Procuradoria Federal do FNDE emitiu o Parecer nº 441/2007, de 27/07/2007,

”[...] Não

se

com a seguinte conclusão:

[...] a não identificação dos documentos comprobatórios das despesas, tem-se
que tais irregularidades são bastante graves e comprometem, seriamente, a
execução do Programa, inviabilizando a identificação dos recursos atrelados
[...], a prestação de contas na forma estabelecida pelo Programa e, por
conseguinte, a fiscalização da correta utilização desses recursos, dando
margem ao desvio e à malversação do dinheiro público. Dessa forma, se não

forem sanadas, de logo, estas irregularidades, deve o FNDE proceder a
suspensão dos repasses dos recursos [...] ao ente político em questão, com
fulcro no § 7º do art. 39 da MP nº 2.178—36/2001 e no art. 25 da Resolução nº
32/2006,

[.].

Portanto, mantém—se a constatação, ressalvando—se que deixa-se de fazer
recomendações tendo em vista que a orientação dada à prefeitura que adotou, após os
trabalhos de auditagem, a regularização da situação relacionada à identificação da
documentação do programa.
-

4.5 Transferência dos recursos para conta diversa da específica do

Programa.
Fato:
Após a execução do Programa, a Prefeitura Municipal de Bom Jardim/MA
transferiu o valor de R$ 36.629,56 das contas correntes nº 20058-1(PAR TC nº 8453/2012)
e nº 20076—X (PAR TC nº 8454/2013) ambas da agência 1651—9 do Banco do Brasil, para
conta movimento de sua titularidade nº 76.200-8 (Prefeitura Municipal de Bom Jardim).

Evidências:
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Extratos bancários das contas correntes nº 20058-1(PAR TC nº 8453/2012)
e nº 20076-x (PAR TC nº 8454/2013) e nº 76.200—8 (Prefeitura Municipal de Bom Jardim),
todas pertencentes a agência 1651—9 do Banco do Brasil.

Análise da equipe:

§ 29,

Os saques dos recursos na forma identificada, contraria o disposto no art. 12,
da Resolução nº 14, de 8 de junho de 2012:

Os recursos da conta corrente específica deverão ser destinados somente ao
pagamento de despesas previstas nesta Resolução e para aplicação
financeira e serão movimentados exclusivamente por meio eletrônico,
no qual seja devidamente identificada a titularidade das contas correntes de
fornecedores ou prestadores de serviços, beneficiários dos pagamentos
realizados pelos municípios, estados, Distrito Federal e pelos órgãos e

entidades executores, conforme dispõe o Decreto nº 7.507/2011. (Redação
dada pela Resolução 57/2012/FNDE/MEC).

A recomendação relativa ao fato apoontado será tratada no item a seguir.
Dessa forma, portanto, permanece a constatação.

4.6 Auséncia de documentação comprobatória da(s) despesa(s).
Fato:
A Prefeitura Municipal de Bom Jardim-MA, não apresentou a documentação
comprobatória de despesa referente ao débito, em 30/08/2013, na conta específica no valor
de R$ 132.000,00, que trata da execução do PAR Termo de Compromisso nº 8454/2013.
—

Evidências:
Extrato bancário da conta corrente nº 20.058—1, agência 1651-9, do Banco do
Brasil.

Veiculos

&

semço do transporte de escolares.
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Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria nº 050-000/2017, de 23/10/2017,
Prefeitura por meio do E—mail datado de 15/11/2017, apresentou a seguinte justificativa:

a

não encontramos quaisquer informações a respeito de convênios celebrados
pelo ente e quaissquer órgãos estadual e/ou federal. Assim, objetivando dar
um minimo de organicidade a adminstração, já foram abertas e concluídas 28
(vinte e oito) Tomadas de Contas Especial - TCE, sobre situações que
detectamos. Em atenção as situações detectadas na auditoria, ja
determinamos a abertura de Tomadas de Contas Especial visando apurar e
responsabilizar o que ocorreu, notificando ao órgão de controle responsável
pela auditoria sobre o que for pautado.

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação. Em que pese o
argumento apresentado a ausência de documentação comprobatória das despesas efetuadas
pela Entidade, contraria o disposto no item XIV e do Termo de Compromisso/PAR nº
8454/2013 que estabelece:
_

Emitir os documentos comprobatórios das despesas em nome do
município, com a identificação do FNDE/MEC, do PAR e do presente Termo de
Compromisso, bem como arquivar as vias originais em sua sede, ainda que
utilize serviços de contabilidade de terceiros, juntamente com os documentos
de prestação de contas referidos no Capítulo VI, da Resolução CD/FNDE Nº
14/2012.

XIV

-

Apresentar, sempre que solicitado, ao FNDE/MEC ou a seu(s)
representante(s) legalmente constituído(s) (1 via original de todo e qualquer
documento comprobatório de despesa efetuada a conta dos recursos
transferidos.

XVI

—

Ressaltamos que as aquisições dos ônibus escolares do Programa PAR/TD Caminho Escola atenderam às especificações contidas no Termo de Compromisso/PAR nº
8454/2013.
Conforme demonstrado no registro fotográfico, em Inspeção in loco, realizada
na garagem da Prefeitura Municipal, em 01/11/2017, verificou—se a existência dos ônibus
adquiridos à contas dos TC firmados, que encontram-se alocados na Secretaria de Educação
para os serviços de transporte de escolares.Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
4.6.1 A DIRAE

Notificar a Prefeitura Municipal de BomJardim-MA, para que em prazo certo,
comprove perante este FNDE, a adoção das medidas admisntrativas e judiciais aplicáveis ao
caso em tela,haja Vista que os documentos das despesas, tais como as notas fiscais, recibos,
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referentes às aquisições dos ônibus escolares não foram disponibilizados pela Prefeitura.

4.7 Ausência de restituição de saldo dos recursos transferidos pelo
FNDE.

Fato:
Os saldos remanescentes da execução dos PAR - Termos de Compromisso nº
8454/2012 e 8453/2012, no total de R$36.629,56 não foram devolvidos após o prazo de 60
dias do término de execução do Programa, contrariando o disposto no art. 15, da Resolução

nº 14, de 8 de junho de 2012.

Evidências:
Extratos bancários das contas correntes nº 20058-1(PAR TC nº 8453/2012)
e nº 20076-x (PAR TC nº 8454/2013) e nº 76.200-8 (Prefeitura Municipal de Bom Jardim),
todas pertencentes a agência 1651—9 do Banco do Brasil, movimentos do

dias 21/09/2016(R$34.651,60)

e

22/09/2016 (R$1.977,96).

Análise da equipe:
Ausência de devolução do saldo dos recursos dos termos de compromissos
firmados contraria o disposto no Art. 15 da Resolução/CD/FNDE nº 14, de 8 de junho de
2012, que estabelece aos municípios a devolução ao FNDE os saldos financeiros
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas em aplicações financeiras
realizadas, no prazo improrrogável de sessenta dias a contar do término do prazo para
execução do objeto previsto no termo de compromisso.
Considerando findo o prazo de execução em 02/2014 a Entidade foi instada a
devolver ao Fundo Nacional de Desenvolvimento d Educação - FNDE, o saldo dos recursos
existentes na conta específica do Programa.

Sr.,

Recomendações:
4.7.1 A DIPLA.

CPF -.892.623-', gestor da
diligenciar &
Prefeitura Municipal de Bom Jardim/MA, a restituir no prazo de 30 (trinta) dias aos cofres
do FNDE, a título de débito, o valor original impugnado de R$ 36.629,56 (trinta e seis mil,
seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos) referente Ausência de devolução
do saldo dos recursos dos termos de compromissos ﬁrmados , acrescidos de juros e correção
monetária aplicados a partir de 21/09/2016 (R$34.651,60) e 22/09/2016 (R$1.977,96),
conforme descrito na constatação 3.4. Para o cálculo do montante a ser recolhido deverá ser
utilizado o Sistema Débito do Tribunal de Contas da União - TC, acessado em seu sítio
virtual pela página "https://contas.tcu.gov.hr/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" deverão 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,
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49*
(ª

Nacional
do
Tesouro
virtual
sítio
no
(https://consulta.tesouro.fazenda.gov.hr/gru/gru_simp1es.asp) com os seguintes dados:
UG/Gestâo 153173/15253, Código de Recolhimento 18888—3, Número de Referência
121980-17, Caso não haja 0 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.

preenchido

—

4.8 Ausência dos documentos dos condutores de veículos destinados
ao transporte de escolares.
Fato:
Os condutores dos transportes escolares, não comprovaram a realização do
curso de formação para condução de escolares, exigido pela Resolução do CONTRAN nº

168/04.

'

Evidências:

Vistoria nos ônibus escolares (PAR-Caminho da Escola), entrevista com

os

condutores e cópia da habilitação.

Análise da equipe:
Verificou-se o descumprimento das normas para a condução de veículo
destinado ao transporte de escolares que prevê no artigo 138 e 143 do CTB, a aprovação em
curso especializado.

Curso para condutores de veículos de transporte escolar encontra-se
regulamentado pela Resolução do CONTRAN nº 168/04, com uma carga horária de 50
horas/aula, dividida entre as disciplinas "Legislação de trânsito" (10 h/a), “Direção
defensiva" (15 h/a), "Noções de Primeiros socorros, Respeito ao Meio Ambiente e Convívio
Social no Trânsito" (10 h/a) e ”Relacionamento interpessoal" (15 h/a). Sua validade é de
cinco anos, quando os condutores deverão realizar a sua atualização, com carga horária de
16 h/a.
O

Dessa forma, portanto, permanece a constatação.

Recomendações:
4.8.1 A DIRAE

orientar à Prefeitura para providenciar a regularização dos condutores dos
veículos escolaes, adquiridos para o transporte escolar a conta do Par-Caminho da
Escola, de forma a suprir as normas do CTB, dos veículos.
4.9 Veículos em condições inadequadas para o transporte de escolares.

Fato:
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ºs,

n

Os ônibus do Programa Caminho da Escola, objetos do Termo de
Compromisso nº 8453 e 8454, adquiridos pela Prefeitura de Bomjardím-MA encontram-se
em má condições de conservação e uso para o atendimento da clientela do Programa:
a) ônibus NWZ-7215: para-brisa quebrado/trincado, ausência do limpador de
para-brisa direito, ausência de item de segurança - extintor de incêndio;

b) Ónibus OJN-7565: ausência de item de segurança - extintor vencido; e
c) ônibus OJN 7412

—

Para choque dianteiro e traseiro danificados.

Evidências:
Relatório fotogréﬁco da Inspeção aos veículo adquirido com recursos do PAR
Caminho da Escola:

—

~

~

~

ônibus NWZ-7
brisa

PAR Caminho da Escola - Veículos Adquiridos
—

ônibus Placa OJN 7412 - Parachoque traseiro daniﬁcado

~

KEN“ 47/2017 / PREF MUN
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Análise da equipe:
Salientamos & importância da efetivação do pactuado nos Termos de
Compromissos nº(s) 8453/2012 e nº 8454/2013, estabelecidos nos item IX do TC e no art. Sº,
inciso VIII e IX da Resolução/CD/FNDE nº 64, de 16/11/2011, que determina que:
- responsabilizar-se pela manutenção do(s) veículo(s), inclusive
quanto a caracterização externa original de fábrica do Programa
Caminho da Escola, em conformidade com a especificação de veículos
escolares definida pelo INMETRO e o FNDE, sendo permitida apenas a
inclusão do nome ou logomarca da prefeitura;

VIII

IX - assegurar a conservação do(s) veículo(s), custeando as despesas
pertinentes ao seu uso, inclusive responsabilizando—se pelo 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:
4.9.1 A DIRAE

Para alertar a Prefeitura Municipal de Bom Jardim/MA 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 Caminho da Escola, de forma mantê-los em condições adequados de
uso e segurança, atendendo a clientela alvo do citado programa.

4.10 Ausência de seguro do veículo.
Fato:
A Entidade não apresentou o seguro total dos veículos adquiridos com
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z/g

recursos à conta do PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA.

Evidências:
Inspeção ao veículo adquirido com recursos do PAR - Caminho da Escola e não
atendimento da Solicitação de Auditoria Inicial nº 050—000/2017, em 23/10/2017.

Análise da equipe:
A ausência de comprovação da apresentação das apólices de seguro total dos
ônibus adquiridos a conta do Programa contraria o disposto na letra ""1, do item II, da
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. Desta forma, permanece a constatação.

Recomendações:
4.10.1 A DIRAE

Orientar a Prefeitura a observar o que determina a norma vigente no sentido
de assegurar a efetivação do seguro total dos veículos adquiridos.
5. Conclusão:
5.1. As questões levantadas "pela equipe de fiscalização estão consignadas em
itens específicos deste Relatório, considerando os temas/macro processos previstos no
PAINT respectivo, constando adiante as respectivas recomendações e encaminhamentos

propostos.
5.2. Nas constatações referentes aos subitens 1.5 a 1.8, 2.4 a 2.7, 3.3, 3.4, 4.6
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.
a 4.10

5.3. Nas constatações referentes aos subitens 1.1 a 1.4, 1.9, 2.1 a 2.3, 3.1, 3.2,
41 a 4.5, os achados de auditoria, ainda que sem recomendações, devem ser levados ao
conhecimento das diretorias desta autarquia para providências que entender cabíveis.

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

6. Encaminhamento:

6.1. a Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações de
Controle (COPAC), por intermédio da Divisão de Planejamento e Acompanhamento - DIPLA,
para informar a CGU sobre a conclusão desta fiscalização, no prazo de até 30 dias da
emissão do presente relatório, nos termos do art. 12 da IN CGU nº 24, de 17/11/2015;
6.2. à DIRAE: &) para conhecimento dos achados de auditoria deste relatório,
em especial aqueles dos itens 1 (PNAE) 2 (PNATE), 3 (PDDE) e 4 (PAR), atentando para o
cumprimento das recomendações constantes dos subitens 1.5 a 1.8, 2.4 a 2.6, 3.3, 3.4, 4.6 a
4.10, devendo, no prazo máximo de 30 dias, comunicar à 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 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 Min. Públicos,
TCEs e TCMs e da Ouvidoria do FNDE;

6.3. 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 - CACS/FUNDEB, em razão
das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 2 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar.
6.4. à Diretoria Financeira - DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de
contas naquilo que lhe compete;
6.5. a Divisão de Planejamento e Acompanhamento (DIPLA) da Coordenação
de Planejamento e Acompanhamento (COPAC), para acompanhar as recomendações à
DIRAE, contidas nos subitens 1.5 a 1.8, 2.4 a 2.6, 3.3, 3.4, 4.6 a 4.10; e para conhecimento e
providências quanto as recomendações dos do subitens 2.7, 3.3 e 3.4. 3.3.1;

6.6. à Prefeitura do Município de Bom Jardim/MA, para conhecimento e
adoção de medidas que julgar pertinentes em relação às constatações elencadas no
presente Relatório de Auditoria;
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 47 /2017
DESPACHO

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

EmZQ/JZJ

(&
Chefe da 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 0666660).

Em_£Q_/_ÍL/

/%
Auditora—Chefe Substituta
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