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RELATÓRIO DE AUDITORIA N“. 18/2014

PREF MUN DE PINDORETAMA/CE

Auditoria realizada nos Programas/Convênios Financiados com recursos transferidos pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, em cumn'imento ao Plano Anual de
Atividade de Auditoria Interna PAINT/2014. Foram examinadas no período de 26 a 30 de maio de 2014
—

—

as seguintes ações:

—

Programa Nacional de Alimentação Escolar

—

PNAE - exercício 20 l3.

Anªliª/ªdº por:
Programa Brasil Alfabetizado - PBA - exercício 2013.
Analísado por:
—

- Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens
e Adultos

—

PEJA,

exercício 20l3.
Analisado por:
—

Programa Dinheiro Direto na Escola

—

PDDE - exercício 2013.

Analisadopo:
-

Programa Nacional de Apóio ao Transporte do Escolar
Analisado por:

1.

—

PNATE exercício 2013.
—

PROGNACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR exercício
—

2013

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 alimentaresí

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 383.544,00
Extensão dos exames:
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Analisada & aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE
conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, do exercício 2013.

à

Coustatações:
1.1 Preferência à

forma presencial do Pregão sem

a

devida justificativa.

Fato:
Para efetuar as despesas com aquisição de gêneros alimentícios, & Prefeitura Municipal
certame licitatório Pregão Presencial 20I3OI23.02—PP, porém, preteriu sem a devida
justificativa a modalidade Pregão na forma eletrônica.

realizou

o

Evidências:
Pregão Presencial 20130123.02—PP

Manifestação da entidade:

'

Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 028—009/2014, de 29/05/2014, a qual foi
solicitada justificativa quanto à-preferência à modalidade de Eicitação Presencial sem justificativa, aPrefeitura Munícipah por meio do Ofício 3/11, de 30/05/20I4, apresentou a seguinte justificativa:

No enlanfo, quando a admim'siração necessita adquirir [381734 ou serviços comuns, a
legislação dá preferência para o uso da modalidade pregão na forma eletrônica, e caso haja
inviabilidade poderá se utilizar do mesmo na forma presencial desde que justificada.
O que ocorre é que para instaurar pregão nafoz'ma eletrônica

é

imprescendível o uso da

p/aq'orma internet, falo que. CJs-fornecedoras desses serviços em nosso meio mercadológico não dispõem
de qualidade necessária a suprir os serviços com q/icácía, pois os serviços de ÍITÍGI'IIEI que dispomos nos
dias de hoje, possuem velocidade em "KBPS" [en/a & sem contar que ocorrem consta/nes quedas de rede,
falo que deforma líquida e cer/a prejudicaria o jzzigmnen/o (lo procedimen/o [ici/mário naforma

eletrônica.

Por outro lado, asfornecedoms de [mer/zel consídemílas renomadas eslabuiecidas na
mm-zícípz'o, por ainda não
disponibiliza/'em de instalação de equipamentos adequadoscomo amenas ou redes dejíbr'a órica.

capital do nosso estado, não (lispom'blizam mis serviços para o nosso

Nesse sen/ido, o caso que ora se apresenta impõe (:

mia (lc/mim'S/mção pública, (:
necesssidade ínarredável de realização de procedimentos licitatórios na modalidade pregão de FORMA
PRESENCIAL.
Vale salientar que o pregão nnforma presencial não é de se ”ridz'culm'ízar", haja vista
que o mesmo possui suas pecualiridades van/(y'osas, den/re elas: a possibilidade de esclarecimentos
imediato.? duran/e 0 pregão presencial efacih'dade de negociação de preços, verificação das condições
de habilitação e execução da proposta. bem como, a celeridade dos processos.

Análise da equipe:

R.A. Nº 18/20“ IPREF MUN DE ]'lNDORETAMA

A Prefeitura Municipal alegou que o serviço de internet no Municipio carece de qualidade,
apresentando velocidade baixa e constantes quedas de conexão, 0 que inviabiliza o emprego na
modalidade Pregão na forma eletrônica. No entanto, a justificativa ora apresentada não constava do
certame licitatório.
obrigatório para licitações que visam a aquisição de bens e serviços
comuns, só não sendo utilizado se, comprovada e justificadamente, nos termos do Decreto no 5450/2005,
houver inviabilidade, que não se confunde com a opção discricionária.
O pregão eletrônico

O

e'

Tribunal de Contas da União

eletrônica, conforme contido nos Acordãos

&

TCU orienta que seja adotado o pregão na forma
seguir, extraídos do Manual de Licitações e Contratos, 40 Ed.
—

págs. 47, 49 e 50:

Acórdão 1700/2007 Plenário (Sumário).
Utilize, como regra, a modalidade pregão, em sua forma eletrônica, para aquisição de
serviços comuns, empregando o pregão presencial exclusivamente quando inquestionável a
excepcionalidade prevista no art. 40, § 10, do Decreto 5.450/2005, devidamente justificada no
bens

e

procedimento licitatório.
"

'

Aêólªdãº'õOd/ZOOQ Plenário“;

Adote

justificada

a

forma eletrônica nos pregões, salvo nos casos de comprovada inviabilidade,

a

ser

nos autos pela autoridade competente, observando o disposto no item 9.2.1 do Acórdão

2471/2008 Plenário.

Acórdão 2340/2009 Plenário.
Faça constar dos processos administrativos a descrição dos fatos que comprovem a
inviabilidade da realização do pregão na forma eletrônica, evitando a opção pelo pregão presencial de
forma discricionária, nos termos do § lo do art. 40 do Decreto no 5.450/2005.

Portanto, mantém-se a constatação, tendo em vista que a legislação determina que a
ser prévia, devendo constar do respectivo processo licitatório.

justificativa deve

1.2 Ausência de apoio logístico para o

CAE.

Fato:

A Prefeitura Municipal de Pindoretama/CE, não disponibiliza local adequado para reunião
do Conselho de Alimentação Escolar, considerando que as reuniões foram realizadas em uma sala
improvisada que funcionava como auditório.
Evidências:
Reunião com

o

Conselho de Alimentação Escolar.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 028—009/2014, de 29/05/2014, a qual foi
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solicitadajustificativa quanto a ausência de apoio logisltico ao CAE,
Oficio 3/11, de 30/05/2014, apresentou a seguinte justificativa:

a

Prefeitura Municipal, por meio do

"Tendo em vista que temos um numero restrito de prédios públicos no municzpio de
Pindoretama, dentre eles constando a Secretaria de Educação, C ullura e do Desporto, sendo que a
equipe da SME trabalha em um só ambien/e, enquanto as demais coordenador-ias: Cultura e Desporto
funcionam em um prédio locado pela administração, temos realmente dificuldades de auzbientes para
atender o Conselho de Alimentação Escolar.
No entanto, damos o apoio necessário com relação ao deslocamento dos membros do
CAE para o local das reuniões, que se dá na secretaria, já que disponibilizamos sempre um espaço
dentro da secretaria de educação para que aconteçam as assembléias.
Estamos com um programação de locação de um imóvel para atender, não só o CAE,
mas todos os conselhos pertencentes a esta Secretaria, ou seja, temos a ciência da necessidade de um

local especifico para que

as reuniões aconteçam, bem corno, a

guarda de documentos pertecentes a este

órgão".

Análise da equipe:

A Prefeitura reconheceu

a

necessidade de um local específico para as reuniões e guarda

dos documentos do Conselho de Alimentação Escolar.

A ausência de apoio da Prefeitura às ações do Conselho de Alimentação Escolar na
execução do PNAE, contraria o art. 28 da Resolução (ID/FNDE nº. 38, de [6/07/2009, e alterações
posteriores, que dispõe:
-

“... Art. 28. Os Estados. o Distrito Federal e os Municípios devem garantir ao CAE. como
órgão deliberativo, dejiscalização e. de assessoramento, a inda—estrutura necessária à plena execução
das atividades de sua competência, dentres outros a) local apropriado com condições adequadas para
as reuniões do Conselho; b) disponibilidade de equipamento de informei/lea; (...) e a') disponibilidade de
recursos humanos necessárias as atividades de apoio, com vistas a desenvolver as atividades com
competência e efetividade".
Portanto, mantém-se
1.3 Não foi

a

constatação.

garantido aos alunos beneficiados pelo Programa Mais Educação

o

mínimo de três refeições.
Fato:
Nas escolas beneficiadas com o Programa Mais Educação são ofertadas apenas duas
refeições diárias, em detrimento do mínimo de três determinadas na legislação.

Evidências:
Cardápios apresentados e visita às escolas contempladas pelo Programa Mais Educação:
Unidades Escolares Camilo José Anselmo, Joaquim Nunes Vieira, Regina Vasconcelos Albino. José
Queiroz Ferreira, Olga Vale Albino e Francisca Holanda Costa.
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Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 028-009/2014, de 29/05/2014, a qual foi
solicitada justificativa quanto a não oferta aos alunos beneficiados pelo Programa Mais Educação o
mínimo de três refeições, a Prefeitura Municipal, por meio do Ofício 5/11, de 30/05/2014, apresentou a
seguinte justificativa:

”O Prog/'anm Mais Educação

é realizado nas nossas escolas em horários alternativos,
vislo que a estrutura/kim das mesmas não consegue absorve/' a coníemo () alt/nado, que retornam as
suas cams para almoçar e retornam logo mais a continuação das atividades. As escolas são orientadas a
servir a segunda refeição (a primeira é pela manhã no horário normal da merenda) na enlrada e na
lerceíz'cr na hora do [(me/le norma! junlamenle com os alunos regulares da Iai-de. Acontece que a
(mei/ação da Segunda i'q/éíçãu é péssium, mis/o que os alunosjá chegam alimentados de suas casas. Foi
sugerido a [rom desse horário para a saída, o que !ambém ocasionou desperdício. vis/0 que o horário
em III?/if() pl'óxfnm do lanche da (arde e os alunos nem chegavam a ir ao l'qfeitório/cann'na. Diante disso,
orientou-se ((fazer uma rcffeição mais rgforçada nu lane/ze da (arde para os alunos do programa, visto
que os mex/nos não teriam (! ICI'C'GÍI'Ú re/êição”.

Análise da equipe:

A Prefeitura de Pindoretama/CE rébonhéceu

que fornece duas' refeições, unia ha entrada e

uma outra mais reforçada no lanche da tarde aos alunos atendidos pelo Programa.

Considerando o art. 43, da Resolução/CD/FNDE/ nº 38/2009, de 16/07/2009, e alterações
posteriores, as Entidades Executoras que possuam escolas contempladas com recursos do Programa Mais
Educação, devem ofertar no mínimo três refeições diárias, além de contar com os seguintes requisitos
previstos no art. [41 do mesmo normativo:
a) ler 7]Zl/7'ÍCÍOHÍSÍ(I que assuma a responsabilidade lécnica do Programa;
12)

possuí/' cozinhas

e

l'cffei/órios adequados para ofornecimenro de, mínimo, 3 refeições

diárias.
,

Portanto, mantém-se a constatação, ressaltando que o fato evidenciado foi identificado em
e atendidas pelo Programa.

todas as escolas visitadas

1.4 Condições inadequadas para armazenamento, guarda e conservação dos gêneros
n ÍÍIIICHÍÍCÍOS.

Fa to:

Foram realizadas visitas às instalações das escolas, onde verificou-se que os depósitos de
alimentos não possuem telas de proteção adequadas para evitar entrada de vetores e pragas.

Evidências:
Visitas às Escolas Municipais: Camilo José Anselmo, Joaquim Nunes Vieira, Regina
Vasconcelos Albino, José Queiroz Ferreira, Aurelína Falcão da Silva, Olga Vale Balbino e Creches Olga
Vale Balbino & Francisca Holanda Costa e conforme relatório fotográfico.
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Tela de proteção não adequada - EEF Regina Vasconcelos Albino.

~
~

~~

Ausência de leln de proteção

—

EEF José Queiroz Ferreira.

~

~

~

~

~

~

~
~

~

Paredes da despensa apresenta ínnllração - EMEF Joaquim Nunes Vieira

RA. Nº lS/ZOH ! PREF MUN

Ausência de tela de proteção - EMEIF Camilo José Anselmo
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Ausência de iluminação na despensa

—

EEF Regina Vasconcelos Albino.

h'lnnífestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 028—009/2014, de 29/05/2014, a qual foi
solicitada justificativa quanto as condições inadequadas para armazenamento, guarda e conservação dos
gêneros alimentícios, a Prefeitura Municipal, por meio do Ofício s/n, de 30/05/2014, apresentou a
seguinte justificativa:

"Tendo em vis/a as observações feitas pela auditoria, constataram-se os problemas nos
deposi/os das escolas municipais, todavia observamos que alguns problemas são comuns a todas as
escolas, como aja/la de ventilação, prejudicando o armazenamento, porém alguns locais de
acondicio;zamenm eslão com [elas de preleção para evitar a eli/rada de vetores e/ou pragas, como por
exemplo, Escala Joaquim Nunes Vieira," Escola Regina Vasconcelos Albino; Escola José Queiroz
Ferreira; Escola Olga Vale Albino e Creche Olga Vale Albino. N0 que diz respeito à ventilação,
encontra—se em consonância as Escolas: Camilo José Anselmo, Joaquim Nunes Vieira, Regina
Vasconcelos Albino, José Queiroz Ferreira, Olga Vale Albino, Aurelino Falcão da Silva, Creche
FranciscaHolanda Cos/a, Creche Olga Vale Albino.
A Score/aria de Educaçãojun/amen/e com o Conselho de Alimen/ação

Escolar- CAE,

verihcarão foz/os os depósitos das Escolas e Creches, fazendo levantamento das condições, para
enviarmos à Score/aria de [n)G'aes/rulm'a para que um técnico de engenharia analise in loco e assim
elabore um proje/o para adequação de rodas as Unidades Escolares dos seus depósitos de merenda
escolar".

Análise da equipe:
A Prefeitura alega que as Escolas Joaquim Nunes Vieira; Regina Vasconcelos Albino;
Olga Vale Albino e Creche Olga Vale Albino possuem telas de proteção, no entanto, não são as
adequadas, pois as aberturas externas das áreas de armazenamento e preparação de alimentos, inclusive o

sistema de exaustão, devem ser providas de telas milimetradas para impedir o acesso de vetores e pragas
urbanas. devendo essas serem removíveis para facilitar a limpeza periódica. As Escolas Camilo José
Anselmo e Aurelina Falcão da Silva não possuem telas de proteção. o que contraria o disposto na
Resolução RDC nº 216, da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do
—

Ministério

da Saúde de 15/09/2004, que dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para

Serviços de Alimentação.

RA. Nº
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Há discordância sobre a alegação que a ventilação encontra—se em consonância pois a
Escola Joaquim Nunes Vieira possui infiltração nas paredes da despensa, bem como na ausência de
iluminação na despensa da Escola Regina Vasconcelos Albino, o que contraia o § 3°, do artigo 25, da
Resolução/FNDE/CD nº 38, de 10/07/2009, que determina que cabe às Entidades Executoras adotarem
medidas que garantam a aquisição de alimentos de qualidade, com adequadas condições higiênicas e

sanitárias, bem como o transporte, estocagem e preparo/marmseio.
Dessa forma, permanece a constatação com a ressalva de que a Entidade comprometeu-se
regularizar os espaços de armazenamento e de preparo dos alimentos, devendo atentar-se para todos os
quesitos da legislação pertinente.
a

1.5 Falta de

indumentária adequada aos manipuladores de alimentos.

Fato:
Nas escolas municipais inspecionadas constatou—se que os manipuladores de alimentos
não estavam devidamente. paramentados quanto ao uso de acessórios de proteção.

Evidências:
'

Esãlas Municipais: Joaquim Nunes Vieira, Olga Vale Balbino, Pedro Ricardo
da Silva, Zita Dantas da Silva, Raimundo Benicio Sobrinho & Francisco Raimundo de Oliveira e Creche
Visitas—às

Oton Otoni Gomes

~

e

conforme relatório fotográfico.

Manipuladores sem uso de avental
Vieirª:

,.__
e sapato fechado

»

EMEF Joaquim Nunes
Manipuladores sem uso de avental

R.A. N° lS/lOM/PREF MUN DE PINDORETAMA

e

sapato fechado - EMEF Olga Vale Balbino

S

de

30,

~

~
Manipulador

Sem uso de sapato fechado

»

EMEF Rnínumdn Benício Sobrinho

Manipuladores sem avental - EMEI? Francisco Raimundo de Oliveira

Manifestação da entidade:
Solicitação de Auditoria nº 028—011/2014, de 3 VOS/2014, a qual foi
de indumentária adequada aos manipuladores de alimentos, a
falta
solicitada justificativa quanto à
Prefeitura Municipal, por meio do Ofício 5/11, de 30/05/20l4, apresentou a seguinte justificativa:
Em atendimento

à

"A merendeira da escola é uma prqôssíonal qualificada com noções básicas de saúde e

segurança alimentar. Elas passam por !l'einamenlos anuais minis/fados pelo responsável récm'co,

R.A. Nº 18/2014
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nutricionista do mzmícípio. Em todos

eSses nmmcnfos, sãojbcados pomos quanto a presença de
estranhos na cozinha da escola, pos/ums adequadas na cozinha. relaçõex ínfwywsxx'oais e aqui].)tmwnms
de proteção individual e orientação para que a unidade esc<>10rjáça (! aquisição dos mexmos com verbas

do PDDE.

escola)

e

Essa orientação,/oi repassada às merendeíms (para que procurem sua superior na
aos dire/ares das escolas, para que os mesmos providenciei" a aquisição de mdwnemáría,

sendo, portanto. responsabilidade da escola, o que vai pon/malo (novamen/e) na próxima reunião de
dire/ares para que seja sanada estufa/ha".

Análise da equipe:
A Prefeitura reconheceu a necessidade do uso de indumentária adequada aos
manipuladores de alimentos e informou que na próxima reunião de diretores será discutido o fato para
que seja sanado.

A ausência de indumentária adequada dos manipuladores de alimentos contraria o item
- RDC nº 216 da ANVISA/ Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde,
de I5/09/04, que estabelece que toda pessoa que trabaihe em área de manipulação de alimentos deve usar
obrigatoriamente roupa protetora, sapatos adequados, touca e luvas protetoras, Iaváveís ou descartáveis,
4.6, da Resolução

de acordo com a natureza do trabalho, visando à proteção dos alimentos contra possíveis contaminações.
Dessa forma, permanece a constatação.
1.6 Divergência nos (lados do responsável técnico pelo Programa.

Fato:
Em consulta aos dados do Sistema de Cadastro de Nutricionistas do PNAE SINUTRI,
no período da fiscalização, constava como responsável técnica a Sra.
CRN
No entanto, a Prefeitura apresentou Contrato nº 001/2013 e Termo Aditivo, de prestação de

serviços por tempo determinado de
nutricionista no exercício de 2013.

,

Evidências:

.

—

e,

CRN

para exercer o cargo de

Sistema de Cadastro de Nutricionistas do PNAE —- SINUTRI e Contrato nº 001/2013, de
02/01/2013, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pindoretama/CB
CPF
.750.143—. 8 Termo Aditivo.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 028-01 1/20I4, de 31/05/2014, a qual foi
solicitadajustífxcatíva quanto à divergência nos dados do responsável técnico pelo Programa, a Prefeitura
Municipal, por meio do Ofício 3/11, de 30/05/20] 4, apresentou a seguinte justificativa:

”O nutricionista

já faz parte do quadro defuncíonários do
nnmicípio desde 2010, porra/710, desde a gestão (nz/eric); mas quando (: (fiz/al gas/ão assumiu é quejbram
tomadas medidas para sua regularização junto ao FNDE, a/mves do SISNUTR]. No começo de 2013, a
Prefei/um recebeu comunicação do FNDE, em que alerfava que sejizesse a (finalização dos dados

RA. Nº

IS/ZOILI
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cadastrais

c/o

técnico, sob o risco dos repasses da merenda serem suspensos.

Diante desta comunicaçao, reunimos a documentação necessária e enviamos ao FNDE.
para que o mesmo provídenctasse a atualização. Faranrfeifos dois contatos telefônicos posteriores, visto
que os dados continuavam os mesmos no site e para pedir orientação da retirada do Home do
nutricicmtsta anterior, () qnejomos informados que o sistema estava passando por uma reestruturação,
que a atualização sel'íajeita 0 mais rápido possível na perspectiva da retirada da técnica anterior, teria
que ser/eita Inna solicitação por par/e da mesma. a qua/foi contatadajtcunc/o de vir a0 nnrníctpr'o para
col/ter a assinatura (/a secretária para 0 processo de exclusão, porém esta não se apresentou para
consolidar essa ação.

Para tanto. estamos procurando. junto ao FNDE, informações, novamente, sobre a
documentação enviada e providências a serem touradas pelo muntcz'pr'o para regularizar
localização
esta situação o mais rápido possível.
a’a

Análise da equipe:
O cadastro encontra—se desatualizado
como Responsável Técnico pelo Progama

e não

informa

o Sr.

As divergências cadastrais no SINUTRl, do FNDE, contrariam
Resolução/CD FNDE nº 26, de 17/06/2013.
Dessa forma, permanece
2.

a

o § 3° do

art. 12, da

"

'

"

constatação.

TRANSFERÉNCIA A ESTADO E MUNICIPIOS PBA TD - exercício 2013
—

Objeto do Programa: Transferência automática

de recursos financeiros, em caráter

suplementar, nos Estados, ao DF e aos Municípios, e no pagamento de bolsas aos alfabetizadores, aos
coordenadores de turmas e aos tradutores intérpretes de LIBRAS visando à universalização do ensino
fundamental por meio de ações de alfabetização de jovens e adultos e de seu respectivo apoio
contemplando a formação inicial e continuada de alfabetizadores da rede pública e. educadores populares,
e do atendimento educacional.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos ﬁnanceiroszR$ 26.879,35
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à
conta do Programa Brasil Alfabetizado — FBA-TD, exercício 2013, referente à execução no período de
01/01/20l3 816/05/2014.
Constatnções:
2.1 Realização de pagmnen to antes da execução das despesas

Fato:
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A Entidade realizou pagamento total em 30/12/2013, antes da conclusão do curso de
formação continuada que'ocorreu no exercício de 2014.
Evidências:
Contrato nº 2013061001 de 10/06/2013 firmado pela Prefeitura Municipal com a
Empresa Instituto Prisma de Desenvolvimento Humano — lPDH, vigência até 31/12/2013. Processo de
pagamento referente à Nota Fiscal Eletrônica de Serviço — NFS-e 446 de 20/1 1/2013. Relatórios
referentes aos encontros da formação continuada no exercício de 2014, E extrato bancário da conta
corrente nº 10360—8 da agência nº 4161—0 do Banco do Brasil:
Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 028—004/2014, de 26/05/2014,
Municipal apresentou por meio do ofício s/nº, de 28/05/2014, a seguinte justificativa:

a

Prefeitura

”Considerando que os recursos repassar/os pelo FNDE ao Município de Pindoretama
seriam para o exercício de 2013, e tendo em vista a contra/ação estar com sua validade a
expirar, bem com existência de ins/ramento jar/clico que vincula 0 cmnprimento cla

obrigação hora pactuada, conclui—se “que a paralisação dos serviços poderia acarretar
danos gravosos & acl/ninistração, razão pela qual se firmou um termo de compromisso
que segue em anexo, sugerido pela empresa contratada para a garantia dos serviços em
comento. Visttalizoa—se ainda, que o municipio estava acompanhando a execução dos
trabalhos, estando o mesmo com mais de 70% de sua execução jdﬁna/izada e zona vez
observada essas formalidades optou para o firmamento (/0 citado termo, com a
observância de que a mesma usou de bot/ﬂ}, pois no referido termo constava a condição
de uma vez não realizado os serviços, a empresa estava obrigada a devolver na integra
os recursos financeiros a ela transferidos, salientímc'lo que o Processo cle Pagamento
referente a NFS—e nº 446 de 20/11/2013, não sendo acatado o pagamento solicitado pelo
setor de Finanças, posteriormente a empresa enviou o termo de compromisso no dia 23
de dezembro de 2013, solicitando pagamento, o qua/foi autorizar/o, mediante o exposto
no documento.
Vale ressaltar que tal procedimento não trouxe nen/mm (:'(/170 aos cofres públicos, visto
que os serviços foram plenamente executados deforma satisfatória conforme/armt/lários

(/eﬁ‘equéncfa, cer/ificados e demais documentos em anexo, os quais demonstram que o
serviço foi executado e que essa execuçãofoijinalizafla no mês de A bril/201 =1, "

Análise (Ia equipe:
Apesar de apresentar esclarecimentos de que o objeto foi atingido em abril de 2014,
mantém-se a constatação tendo em vista que o pagamento antecipado de serviços com recursos do
Programa contraria o art. 62 da Lei 4.320, de 17/03/1964, o qual estabelece que o pagamento da despesa
só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Dessa forma, permanece a constatação.
3.

PROGRAMA APOIO SIS’I‘ ENSINO P/ ATENDIMENTO AO EJA

—

exercício

2013

RA. Nº IS/ZÚH IPREF MUN DE l’lNDORETAMA
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Objeto do Programa: Transferências de recursos federais em benefício das escolas
públicas das redes estadual, municipal e distrital, destinados a ampliar a oferta de vagas na educação
fundamental pubiica de jovens e adultos, em cursos presenciais com avaliação no processo, por meio de
assistência financeira, em caráter suplementar.
Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 41.933,75
Extensão dos exames:

Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à
conta do Programa Apoio Sist. Ensino para Atendimento ao EJA, exercício 2013, referente à execução no
periodo de 01/01/2013 a 16/05/2014.
Constatações:
3.1 Ausência de registros de reuniões realizadas pelos membros do

CACS/FUNDEB

Fato:
No livro de registro de atas do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do
Fundo de Manutenção &: Deserwolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
CACS/FUN D138, não constam registros de reuniões realizadas pelos membros desse Conselho quanto ao
acompanhamento das ações do EJA.

—

Evidências:

Livro de registro de atas do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais —
CACS/FUNDEB.
Manifestação da entidade:
Foi emitida Solicitação de Auditoria — SA nº 028-006/2014, de 27/05/2014, na qual
solicitou-se justificativas quanto à ausência de registros de reuniões realizadas pelos membros do
CACS/FUNDEB. Porém, até a conclusão (teste Relatório não houve manifestação por parte da Prefeitura.

Análise da equipe:

A ausência de registros de reuniões realizadas pelos membros do CACS/FUNDEB
comprovação do acompanhamento e controle social da execução do Programa e, sobretudo,
que os membros (lesse Conselho reuniram-se para analisar e emitir parecer conclusivo a respeito da
prestação de contas conforme exposto no § único do Art. 19 da Resolução/CD/FNDE nº 48, de
02/10/2012, e alterações posteriores, transcrito a seguir:

dificulta

a

"Ar/. 19. O acompanhamento e o comm/e social sobre
recursos repassados no âmbi/o c/esm Resolução para
III/mas de educação dejovens e adullos serão exercidos,
dis/rim], pelos l'especíívos conselhos do Fundeb,

ILA. N° 18/2014 i PREF MUN DE PlNDORÉi'AMA

a transferência e aplicação dos
apoiar a manutenção de novas
em ámbilo esladual, municipal e
previstos no ar!. 24 da Lei

13 de

30

72011.494/2007.

Parágrafo único. Os conselhos a que se refere o caput analimrão as prestações de
con/as dos recursos repassados à coma corrente do Programa e emir/rão. em sis/ema
específico, parecer conclusivo acerca da aplicação dos recursos lransf'eric/os para a
”
validação da execuçãojísico—jºrra/meira das ações.
Dessa forma, permanece a constatação.

3.2 Realização de despesas incompatíveis com o objeto do Programa ou Convênio.

Fato:

A Entidade realizou pagamentos das folhas de pessoal em 05/1 1/2013 (1131245245),
17/12/2013 (R$5.133,78), 30/12/2013 (R$13.049,86), 30/01/2014 (R$17.14 ,90) e 28/02/2014
(R$10.900,00), e pagamentos com aquisição de materiais de expediente em 30/12/2013 (1131373093)
com recursos do PEJA, mas não comprovou que essas despesas são referentes às novas turmas do referido
1

Programa.

Evidêhciasi
Extrato bancário da conta Corrente nº
Processos de pagamentos demonstrados a seguir:

1

1617-3 da agência nº 4161—0 do Banco do Brasil.
'

Nº de
.

,

.

servidores
constantes na
folha

Valor pago com
recursos
.
financen'os do
Programa —- R$

Processo nº

Historlco

051 10034 de
,,
05/1 1/2013

Folha de pagamento dos senadores desta
unidade admmlstratnfa, relativo ao mes de
outubro/2013“

15

12.459,45

17120024 de
17/12/2013

Folha de pagamento dos senadores desta
unidade admimstratlva, relativo ao mes de
dezembro/2013

15

3.155,78

30120072 de
ﬁ
90/12/2013q

Folha de pagamento dos senadores desta
umdade adm1n1strat1va, relatnfo ao mes de
dezembro/20134

15

Aquisição de materiais de expediente
30120020 (&
30 /12 / 2 OI 3
1

“

_

a

13.049,86

e

processamento de dados destinados a
. .
N
111anute11çao das at1v1dades dos programas de
.
educação da Sooretama de Educação, Cultura
e Desporto do Municipio de Pindoretama

—-—

37.312,93

30010018 de
&
30/01/2014

Folha de pagamento dos senadores desta
mudado admnnstratlva, relat1vo ao mes de
.
.
Janeiro/2014

8

7.141,90

28020055 de
28/02/2014

Folha de pagamento dos senadores desta
unidade adnnmstranva, relativo ao mes de
.
fevere1ro/20 l 4

16

10.900,00
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Manifestação da entidade:
Solicitação de Auditoria nº 028—006/2014, de 27/05/2014, a Prefeitura
Municipal apresentou por meio do oficio s/nº, de 29/05/2014, a seguinte justificativa:
Em atendimento

à

"Diante da'/iscalização realizada acerca da aplicação dos recursos decorrentes do
Fundeb. em que foi requerida a demonstração da aplicação dos recursos, conforme
determinação contida no art. 3" e seguintes da Resolucão/CD/FNDE nº 48, de 2 de
outrubro de 2012. o Municrpio de Pindoretama verificou um equívoco no método
aplicado.

Conformefoi disposto na legislação supra mencionada, os crit ~rios u_mstraram-se
confusos. gerando uma interpretação equivocada da norma. em que se entendeu que os
recursos poderiam ser aplicados no pagamento dos professores e materiais utilizados
pelas tur/nas de E.]Afornzadas anterior/nente, de maneira a promover sua manutenção.
Em catálise... após a solicitação formulada por- Vossa Senhoria, verificamos que R$48. 684, 99 C.. ) foi aplicado no pagamento dos professores das turmas de EJA formadas

anteriormente e R$
de EJA anteriores.

3 7.312,93 (...)_foi'

aplicado na aquisição de materiais para as turmas

EDI/CA CENSO 2013
por falta de demanda. O

Vale salientar que não houve (! realização de novos cadastros no
de turmas de EJA, uma vez que inexixtiram novas turma,

cadastro paraa liberação de recursos ocorreu através da gestão anterior. que realizou
previsões estatísticas, e assim procederam a adesão, bem como o cadastro junto ao
SIA/[EC 2012.

Ocorre que, diante da nova perspectiva oferecida pela Resolução/CD/FNDE nº 48, de 2
de outubro de 2012. o municipio verificou o equívoco, que vem noticiar, por meio do
presente oficio, com o intuito de informar que, em conformidade com a referida
Resolução, diante do equívoco de interpretação, promove, conforme comprovantes em
anexo, a devolução inte gra] e atualizada dos recursos, conforme depósitos que seguem
“
'

em anexo.

Análise da equipe:
A Prefeitura reconheceu a falha apresentada e apresentou cópia dos comprovantes de
“Transﬁeréncia entre contas diversas”, em favor da conta corrente específica do Programa, no montante de
R$89.513,56 (devidamente corrigido), devidamente autenticados no dia 29/05/2014. Conforme consulta
extraída do extrato bancário da conta corrente nº 1617-3 da agência nº 4161—0 do Banco do Brasil,
observou—se que os créditos foram efetivados na conta corrente supracitada.
1

Ressalta-se que os créditos efetuados no dia 29/05/2014 são referentes às devoluções das
despesas realizadas nos exercícios de 2013 e 2014.

RA. N“ 182014 I PREF MUN DE I‘INDORETAMA

Apesar de sanada com as devoluções dos recursos financeiros do Programa, mantém—se a
constatação, tendo em vista que contrariou o disposto no Art. 2“ da Resolução/CD/FNDE nº 48, de
02/10/20l2, e alterações posteriores, a qual estabelece que:

”Art. 2“ São objerívos da transferência de recm*sosjinanceiros para as novas iurmas de
"
EJA

l

ampliar as matrículas do ensino fundmuenm/
mor/alidade presencia/;
—

]] - contribuir para a expansão da oferta de

e

médio na Educação de Jovens

Educação de Jovens

e

e

Adultos. na

Adultos. espada/meme, aos

egressos do Programa Brasil Alftzbetimdo. às populações do cmnpo. às conmnidades quilombo/as.
aos povos indígenas e às pessoas em unidades prisionais

lll -for1alecer (: articulação e o compromisso dos elitesV/êdel'ados com u Life/[vação do ingresso. a
permanência

4.

e

a continuidade de estudo dejovens

e

adultos nos sistemas de ensino".

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA exercício 2013
—

Ob'jéfó'dõ— 'P'íºógnºànui:"I'izâíisfeiªêticias de recursos em benefício das escolas públicas das
redes estadual, distrital e municipal, destinados à cobertura de despesas de custeio, manutenção e

pequenos investimentos, de forma a contribuir, supletívamente, para a melhoria física e pedagógica dos
estabelecimentos de ensino beneficiários.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 208.960,00
Extensão dos exames:

Analísada & aplicação da totalidade dos recursos Financeiros, transferidos pelo FNDE à
conta do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE, referente ao exercício 2013. O montante repassado
às Unidades Executoras foi de R$ 104.480,00 e não de R$ 208.960,00 conforme registro anterior.
—

Constatações:
4.1 Ausência de aplicação dos recursos

transferidos pelo FNDE no mercado

financeiro.
Fato:

Verificou-se que as Unidades Executoras dos Caixas Escolares da Escola Isolada Sítio
Araújo, Escola de lº Grau Joaquim Nunes Vieira e Escola Aurelína Falcão da Silva não aplicaram os
recursos do Programa no mercado financeiro, deixando de auferir rendimentos, no período de 22/05/20 l 2
a 12/08/2013, 09/! 1/20I2 & 06/08/2013 e 24/05/2012 a 12/08/2013, respectivamente.
Evidências:
Extrato Bancário das contas específicas, abertas no Banco do Brasil S/A, das escolas

RA. Nº
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abaixo relacionadas:
nº conta corrente

Escola
Escola Isolada Sítio Arau'o
la de

lº Grau]

uim Nunes Vieira

Escola Aurelina Faícão da Silva

A

ncia

5192—6

4161-0

5574—3

4161—0

6433-5

4161-0

Manifestação da entidade:
Em aiendimento às Solicitações de Auditoria nºs 028-001/2014, 028-002/2014

028/003/20I4, todas datadas em 26/05/2014,

&

solicitaram o recolhimento de valores referentes à
ausência de aplicação dos recursos no mercado financeiro, a Secretaria de Educação de Pindoretama/CE
entregou comprovantes de recolhimento dos Valores cobrados, devidamente corrigidos, e confirmados
pelo Sistema Integrado de Administração Financeiro do Governo Federal SIAFI.
as quais

—

Análise da equipe.:
Apesar de ª. Prefeitura M Lmícipal ÍCIÍI'GCOÍhÍdO o valor solicitado aos cofres do FNDE,
conforme Consulta Registro de Arrecadação, em ”07/2014, no Sistema Integrado de Administração
Financeira - SIAFI, regularizando & situação evidenciada, mantém—se a constatação ante o fato de que a
ausência de aplicação dos recursos no mercado financeiro contraria o disposto no Art. 7º, & Sº, da
Resolução CD/FNDE nº 12, de 17/03/20! ], que dispõe que enquanto não utilizados pelos municípios,
esfados e Distrito Federal, os recursos transferidos deverão ser, obrigatoriamente, aplicados em caderneta
de poupança aberta especificamçnte para essa finalidade, quando a previsão do seu uso for igual ou
superior a um mês, e em fundo dê aplicação Financeira de curto prazo ou em operação de mercado aberto,
]astreacla em títulos da dívida pública federal, se a sua utilização ocorrer em prazo inferior a um mês.
.

I

~

4.2 Ausência de placa de identificação dos bens adquiridos.
'(

Fato:
Em visita às Escolas Municipais, constatou—se que os bens adquiridos

e

produzidos não

estavam tombados com plaquetas de identificação.

Evidências:
Visita às Escolas Municipais e Termos de Doação emitidos pelas Unidades Executoras à
Prefeitura Municipal referentes aos bens de capital adquiridos com os recursos do PDDE, das seguintes
Unidades Executoras: Escola de lº Grau Raimundo Benício Sobrinho, Escola de lº e zº Graus Francisca
Holanda Costa, Escola de Ensino Fundamental Regina Vasconcelos Albino, Escola de lº Grau Camilo
José Anselmo, Creche Francisca Holanda Costa, Escola de Ensino Fundamental Professora Andrelina
Maria, Escola Municipal Aurelina Falcão da Silva, Creche José Queiroz Ferreira, Creche Oton Otoni
Gomes, Creche Olga Vale Albino, Escola de lº grau José Queiroz Ferreira, Escola de lº Grau Pedro
Ricardo da Silva, Escola Isolada Sítio Araújo, Escola de lº Grau Olga Vale Albino, Escola Municipal de
Ensino mfantíl Tio Valério, Escola de lº Grau Maria Nair de Vasconcelos e Escola de Ensino
Fundamental Zita Dantas da Silva.

RA. Nº lS/ZOH IPREF MUN DE PINDORETÁMA
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Amostra do registro fotográfico de alguns dos bens encontrados sem plaqueta de

identificação:

~

Manifestação da entidade:
Em atendimento

&

Solicitação de Auditoria nº 028—005/2014, de 29/05/2014, a Prefeitura

RA, Nº lS/ZOH / PREF MUN DE PINDORETAMA
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iX/iunicipai apresentou por meio de documento sem número, datado de 30/05/2014,

seguintejusiiflcaliva:

a

”A Secretaria de Educação, CII/fura

e Desporto definiu como meia para o ano de 2013 o
creches do patrimônio permanente, adquirido pelo PDDE
2013, sena/o que as Unidades Ewen/oras ralar/mmm com suas delira/idas, as quaisforam enviadas ao
setor de [Jam/1261710, para que L’s/e Ionmsse as devidas providências, ou seja, ficamos no aguardo desta

[evan/amen/o do

])Cl/l'ilHÓ/YÍO das asco/as e

ação por par/e c/u Sacre/aria de Administração

e

Finanças, que

e'

a responsável

direta por esta ação.

Acredírcrmos, que este setor tomará as devidas providências e nós, por conseguiu/e,
iremos cobrar para que o fonzbamenlo dos bens seja realizado Com máxima urgência.”

Análise da equipe:
A ausência de registro dos bens adquiridos ou produzidos com recursos do PDDE
nº 10 de 18/04/2013, e alterações
§ 2°, do art. 25, da Resoiução/CD/FNDE
posteriores. Cabe a Prefeitura Municipal de Pindoretama CE, providenciar () emplacamento dos bens
adquiridos pelas Unidades Executoras, de maneira a garantir a sua identificação pelos órgãos de
acompanhamento e contro1e interno e externo.

contraria o disposto no

—

Dessa forma, permanece a constatação.
._.

..

.

..

4.3. Ausência de

identificação-da documentação Comprobatória com

nome'do

0

Programa ou Convênio.
_

Fato:

As Unidades Executoras não identificaram as notas fiscais das despesas efetuadas à conta
específica com o nome do Programa/Convênio e do FNDE.

Evidências:
Notas Fiscais apresentadas nas prestações de contas das Unidades Executoras, conforme
abaixo exemplificadas:

Fom eccdor

UEX

NF

Data

Valor

CE da Escola ([e Ensino
Fund Profa Andrelina
Maria de Sousa

000.001.135

12/06/2013

2.074,16

000.001. 137

12/06/2013

1040,00

CE da EM de EIF

000.001.129

06/06/2013

2.082,00

Aurelina Faicão

da Silva
FJ Gama

Coutinho

000.001 .294

06/06/2013

5.457,07

FJ Gama

Coutinho

000001.298

12/06/2013

2.941,69

Gama Coutinho

000.001.299

12/06/2013

1.440,34

CE da Creche Oton Otoni FJ Cama Coutinho
Gomes
FJ Gama Coutinho

000001.306

18/06/2013

1.019,20

000.001 .307

18/06/2013

900,75

de 1°

Grau
CB dª Eséºla
Raimundo Benicio
Sobrinho

F.!

RA. N“

[snow/mar

MUN DE PINDORETAMA

19 de 30
>

73

\

('É-1x3

)

““i/x

'

‘

F

000.001.126

_

CE da EMde EIF Zita
D

ª"“
tc

(! ª

"ª

05/06/2013
.

S'i/

_,

516.00
_

__.

__.

000001127

05/06/2013

797,52

Gama Coutinho

000.001.265

14/05/2013

637000

I

CE dª Esººíª dª BF
Regina Vasconcelos

FJ

Albino

FJ Gama

Cºutinho

000.001.267

14/05/2013

2.124,00

CE da Escola de lo Grau
Camilo Jose Anselmo

FJ Gama

Coutinho

000.001.268

14/05/2013

4.518,00

FJ Gama

Coutinho

000.001.269

14/05/2013

1.129,00

CE da Escola Isolada
Sítio Aratljo

FJ Gama

Coutinho

000.001.300

12/06/2013

2.883,61

FJ Gama

Coutinho

000001.301

12/06/2013

1.004,13

CE, da Escola da Elx/IEF

FJ Gama

Coutinho

000001.296

06/06/2013

2031,29

.

.

_

Olga Vale Albino

UE ([a Creche Olga Vale

000001.132

07/06/2013

524,00

000001304

18/06/2013

2.183,68

000001.305

18/06/2013

1.43064

000.001.1 12

29/05/2013

980,81

000.001.

13

29/05/2013

770,79

000.001.125

05/06/2013

820,03

Aibino
FJ Gama

UB Creche Francisca

“ºíªªªdªcºsfª

'

Coutinho

'

'

Fioama c'óiiiinho

UE da Creche Jose
Queiroz Ferreira
~

~

UE da EM de Ensino
Infantil T10 Vaierio

'

1

1

Manifestação da entidade:
Solicitação de Auditoria nº 028—005/20 14. de 29/05/2014, a Prefeitura
Municipal apresentou por meio de documento sem número, datado de 30/05/2014. :1 seguintejustificativa:
Em atendimento

à

”Considerando que a documenlação vem em pastas separadas

e por

Unidade Excel/fora,
Izalasﬁscais com 0 programa corresponde/He.
C ada Escola/faz separadamente sua prestação de cun/as de acordo com o recurso recebido, visto que
cada prestação de conta vem com uma capa e um ofício ídenli/icando 0 recursos a ser z/lilizada. porta/rio,
170 nosso entendi/neuro, não há necessidade de um caril/iba com iden/i/icação do recursos.

ficava einer/dido que não era necessário carimbar

as

No eir/amo eslamos dispos/os a considera/' a orientação e aprimorar nossos serviços,
utilizando as devidas idenn'f/cações com o uso de carimbo con/endo () nome do Programa ou Convênio, ”

Análise

(1a

equipe:

Os documentos verificados "in loco" não possuíam a identificação com o nome do
Programa. O fato contraria o disposto no art. 21 da Resolução/CD/FNDE nº 09 de 24/04/2007 e

\
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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, o item 15 do Voto do Ministro Relator, que fundamentou o
nº
795/2008-TCU-1n
Acórdão
Câmara, contém o seguinte entendimento sobre a identificação dos
documentos:
“(...) Não se trata de preceito inútil, pois visa a relacionar os documentos comprobatórios
ao programa, de modo a evitar que o mesmo documento ﬁsca1 seja utilizado para comprovar despesas de
mais de uma fonte.”
Ademais, a Procuradoria Federal do FNDE emitiu 0 Parecer nº 441/2007, de
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 identilicação 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 §
7° do art. 3º da MP nº 2.178-36/2001 e no art. 25 da Resolução nº 32/2006,
”.
Dessa forma, permanece a constatação.

27/07/2007.com

a

4.4 Inexecução dos recursos repassados pelo Programn/Convênio.

Fato:
O recurso repassado à conta do FNDE, exercício 2013, no montante de R$6.908,00 não
foi utilizado pelo CE joaquim Nunes Vieira, CNPJ 02.045.864/0001-55.

Evidências:
Extrato Bancário da conta corrente 5574—3 - Agência 4161-0 do Banco do Brasil S/A c
'
Demonstrativo Consolidado da Execução Fisico—Financeira.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 028—007/2014, de 28/05 /2014, a Prefeitura

Municipal apresentou por meio de documento sem número, datado de 06/05/2014, a seguintejustificativa:
”Ven/m por meio des/e. us!/ficar (: permanência d0 Din/ieira Direto 1m Escola (PDDE) no
(1170 2013. De acordo com as informações recebidas, (] EMEF. Joaquim Nunes Vieira encontrava-se em
Silªt/ação irregular perdu/e (I Race/m Federal do Brasil, com pendências das declarações da pessoa
jurídica (afro 2008 à 2012) como também dos DCTF'S (ano 2008 à 2012). Motivo este que levou do
bloqueio das contas da referida asco/a. ficando impossr'bí/iíada de movimentar os recursos. ”

j

Análise da equipe:
A situação apresentada pelo gestor em sua manifestação deve ser corrigida de modo que
os recursos repassados à conta do Programa sejam uti1izados dentro do exercicio, conforme determinado
pelo art. 17 da Resolução/CD/FNDE nº 10, de 18/04/2013, 6 alterações posteriores, conforme descrito:

Art. 17 A execução dos recursos, transferidos nos moides e sob a égide desta Resolução,
deverá ocorrer até 31 de dezembro do ano em que tenha sido efetivado o respectivo crédito nas contas
correntes específicas das EEx, das UEx ou das EM.
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Registra—se, ainda, que o saldo a ser reprogramado ultrapassou a 30% do total de recursos
disponíveis no exercício e, assim, a parcela excedente será deduzida do repasse do exercício subseqttente,
conforme determinado pelo § 2° do art. 17 da Resolução/CD/FNDE nº 10, de 18/04/2013, e alterações
posteriores. Dessa forma, permanece a constatação.

Portanto, recomenda—se a área tim que adote as medidas cabíveis quanto
dos recursos repassados à conta do Programa dos exercícios apontados no fato acima.

a

não execução

4.5 Descrição insuficiente dos produtos e/ou serviços na documentação

comprobatória.
Fato:
Na documentação comprobatória das despesas os produtos e/ou serviços adquiridos não
foram descritos com detalhamento suficiente para sua perfeita identificação.

Evidências:
Notas Fiscais apresentadas, conforme abaixo:

-Unidade Executora da

C1

eche Olga Val e Albino— NF nº

de (01) um ventilador de parede tufão e (01) um ventilador de teto

1

132 de 07/06/20113

aquisição
—-

-

Conselho Escolar da Escola de lº Grau Pedro Ricardo da Silva - NF
12/06/2013 aquisição de 01 (um) transformador, 01 (um) quadro branco 1,50x1,00
ventiladores de parede tufão.
—

11°

e

1

140 de

03 (três)

Manifestação da entidade:
Foi emitida a Solicitação de Auditoria — SA nº 17-001/2012, em 26/09/2012, solicitando
justificativas quanto à ausência de especificação do objeto contratado na documentação comprobatória
1

das despesas,

06/05/2014

Prefeitura Municipal aplesentou por meio de documento sem número datado de
seguinte justificativa:

a

a

”Considerando que não cons-Ia na Nata Fiscal nº 1132 de 07/06/2013 os dados dos
em loco as ccn'ac/eríslicas dos mesmos, corgfbrmefolos e

produtos vendidos, porém cons/(1102142
especiﬁcagées dos produtos em anexo.

figa/desliga

e

-Venlilador de parede lipo: Tufão marca Loren Sid com 03 pás, [amanha.- 50 cm. Bolão:
velocidade, cor pram.

liga/desliga

e

velocidade, cor prera.

-Ven/I'lad0r de parede lipo: T11/270 marca Ven/iso] com 03 pás. tamanho: 50 cm. Bolão:

—Vemi/ador de feio marca Van/1‘30] com 04 pás, medindo aprox/madamenfe: 50 cm. cada

pá bolão: liga/desliga. "
Análise da equipe:

R.A,NºIS/ZOH.'PREF MUN DE PINDORETAMA
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A ausência de especificação do objeto contratado na documentação comprobatória
correta liquidação das despesas que nos termos do art. 63, Lei 4.320/64, de 17/03/64, &
veriíícação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do
respectivo crédito. Com esse entendimento, o TCU emitiu o Acórdão nº 716/2010 TCU - Plenário
determinando que:

dificulta

a

«5

—

"(...) exija () detalhamento, nas notas Fiscais fornecidas pelos contratados de todo
material ou serviço adquirido, orientando-os para que não procedam & descrição genérica dos produtos,
pois necessárias à liquidação de despesas prevista nos arts. 62 e 63 da Lei 4320/1964."
Dessa forma, permanece
5.

a

constatação.

PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR

—

exercício

2013

Objeto do Programa: Transtbrência 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 financeiroszR$ 151.594,99
Extensão dos exames:
Analísada & aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à
conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, exercício 2013, referente à
execução no período de 01/04/2013 a 31/12/2013.
Consta tn ções:
5.1 Ausência de identificação da documentação

comprobatória com

o

nome do

Programa ou Convênio.
Fato:
A Entidade não ídentiíícou

as

notas fiscais das despesas efetuadas

à

conta específica com

o nome do Programa e do FNDE.

Evidências
Notas fiscais eletrônicas de serviço — NFS-e, conforme exenmlificado
l—EEpresa

NFS-e nº

RA. N“ ISIZUH !

Data
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14/05/2013

35

_.

Construtora Lazio Ltda
CNPJ
10-697'540/0001'20

4.666,42

.

34

14/05/2013

21.415,68

26

17/04/2013

3433090

50

16/07/2013

311.3

41

18/06/2013

37.752,00

67

07/10/2013

36.036,00

70

04/11/2013

50554.52

19,00

_

__

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 028-008/2014, de 29/05/2014,
Municipal apresentou por meio do oficio s/nº, de 30/05/2014, seguinte justificativa:

at

Prefeitura

11

relação a ausência de identificação constatar/a por esta equipe de Auditoria, a
Administração entende que, como alguns dos pagamentos são efetuadas não só com
recurso do PNATE H PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A O TRANSPORTE
FSC OLAR 201.) mas 11111111151111101'put/(1311111103 de feet/isos, deve/761111051 apenas atestar
o sei viço recebido conforme os senho/es ant/irmos podem eonfer 11 nas notas fiscais
listadas.
“E111

As informações sobre o Programa e Fonte de Room-soft} cons/ain na Copa do Processo e
na Nota de Empenho e detalham por quaisfontes () pagamento está sendo efetuado.

Desta Forma, nos colocamos a disposição para atender as orientações dos senhores
Auditores se os mesmos entenderem que mesmo com a justificativa acima, existe a
necessidade do referido atesto. incluiremos os mesmos em nossos processos tie agora por
"
diante.

Análise da equipe:

disposto no

§

A ausência da identificação em notas fiscais com o nome do PNATE/FNDE contraria
2° do art. 15 (1a Resolução/CD/FNDE nº 12, de 17/03/201 e alterações posteriores:

O

1

”§ 2ª Todos

os comprbvantes de despesas realizadas com recursos transferidos a conta'
do programa devem ser originais ou equivalentes, naforma da legislação regulamentcn'
1‘1 qual
os EEx estiverem sujeitos, devendo os recibos, ﬂtiuras, izotasfiseais e quaisquer

outros documentos comprobatórios serem emitidos em nome dos EEA“, devidamente
identificados com o nome 1/0 PNA TE/FNDE, e arquivados em sua sede, ainda que
utilize serviços de contabilidade de terceiros. juntamente com os documentos de
prestação de contas previstos no art. 17. pelo prazo de 10 (dez) anos con/ados cia cla/a da
aprovação da prestação de contas anual elo FNDE pelo Tribunal de Contas da União
(TCU), referente ao exercício de repasse dos recursos. (Grifo nosso) "

A Procuradoria Federal do FNDE emitiu

RA, Nº

1312011

o Parecer nº
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1/

2'4 (11:30
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outros. com

a

seguinte conclusão:
"(C.) a não iden/i/ieação dos documentos comprobatórios das despesas. tem-se que tais
irregular'idades são bastante graves e comprometem, seriamente, a execução do
Programa, inviabilizando a identificação dos recursos atrelados (...), a prestação de
contas iza/bruni estabelecida pelo Programa e, por conseguinte, aftscalização da

correta utilização desses recursos. dando margem ao desvio e à malversação do dinheiro
público. Dessajorma. se nãoforenz sanadas, de logo, estas irregularidades, deve o
FNDE proceder a suspensão dos repasses dos recursos (..) ao ente político em questão,
comfulcm no § 7" do art. 3° da MP nº 2.178—36/2001 e no art. 25 da Resolução nº
32/2006.
Conforme o Acórdão 795/2008

-

Primeira Câmara/TCU:

identificação dos documentos não e' um preceito inútil, pois visa relacionar os
documentos comprobatórios ao Programa, de modo a evitar que o mesmo documento
fiscal seia ou tenha sido utilizado para comprovar despesas de mais de umafonte... "
"C..-) a

Dessa forma, permanece a constatação.

5.2 Ausência de registros de reuniões realizadas pelos membros do

'

CACS/FUNDEB""

Fato:

No livro de registro de atas de Conselho de Acompanhamento e Controle Social do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
CAOS/FUNDEB, houveram as reuniões, no entanto não foram _feitos os registros pelos membros desse
Conselho sobre a execução do Programa.
—

_

Evidências:

Livro de registro de atas do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais —
CAOS/FUNDEB.
htlanifestnção da entidade:
Em atendimento à Solicitação _de Auditoria nº 028-008/2014, (le 29/05/2014, a Prefeitura
Municipal apresentou por meio do oﬁcio s/nº, de 30/05/2014, a seguintejustifieativa:

“Em meados de .2013 foi eleito um novo Conselho do FUNDEB, porém até esta data o
novo Conselho não recebeu nenhuma capacitação de gerenciamento de recursos.
Geralmente quem promove esta capacitação e' o Governo Federal em parceria com
Estados e tl-íunicQJios.
Todas as Contas (Julho a Dezembro de 2013) foram analisadas pelo Conselho e como
prova, sugerimos uma observação nos carimbos e assinatura da Presidente nas
prestações de contas. Lembro que todas as contas foram analisadas por todos os

conselheiros.

ILA. Nº IS/ZGH IPREF MUN DE I’INDORETAMA
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20] 3, foi questionado pelo Conselho () TmnspoHe dos Uníverxíráríosz
Diante disso, foram solicitadas explicações a respeito do assunto aborc/mlo, assim
obtiveram, do representar-ne da contabilidade. a resposla de que o Tmnspor/e dos
Universitários não em pago com recurso do FUNDEB, mas sim dos recursos próprios. O
questionamento foi importante dentro do colegiado, porém nãofoi regis/Judo em ala.
Em Dezembro de

O Conselho [em representantes de usuários do Transporre Escolar (Alunos). e tem ainda
representação de país, Assim como não houve nen/uma denúncia por parte de qualquer

segmento, o conselho não se aleza/ou parm'a regis/mr o (735117710. Por/anta, como os
membros do FUNDEB nãoforam capacitados. não tem como ter lodos as informações a

cerca de lodos as suas atribuições.

Fica esta Secretaria, na responsaln'lídm'le de 0 mais urgente possível. organizar
capacitação para os membros do Conselho do FUNDEB. a_lim deste órgão ficar Cien/e
de todas as suas atribuições.

"

Análise da equipe:

.

A ausência de registros de reuniões realizadas pelos membros do CACS/FUNDEB
dificulta a compnovação do acompanhamento & connoie social da execução do Ptogtama e soblwetudo
que os memblos desse Conselho reunilam--se pala analisar e emitir ])EUCCCI conclusivo a lêSpBÍÍO da
piestação de contas confonme exposto no 5 único do An. 16 da Resolução/CD/FNDE nº 12, de
17/03/20I1, e alterações posteriores, transcrito & seguir:

“Ar/. 16. O acompanhamento

con/role social sobre a aplicação dos recursos do
PNA TE serão exercidos junto aos respectivos EEx pelos CACS/FUNDEB, constituídos
na forma estabelecida no 5? 13 do ar!. 24 da Lei nº 11.494, 'de 2007.
e ()

Parágrqfo único. Aos Conselhos incumbem, lambém, receber e analisar as prestações de
contas referentes ao Programa, forum/muio pareceres conclusivos acerca da aplicação
dos recursos transferidos (: cncaminlmndo—o.s' ao FNDE. "
Dessa forma, pemmnece
6.

&

constatação.

Conclusão:

6.1 As questões levantadas pela equipe de fiscalização esíão consignadas em itens
específcos deste Relató1i0,pa|a cada um dos programas fiscalizados constando adi ante as lespeclivas
lecomendações e encaminhamentos plopostos
'
Nas constatações referentes aos subitens 1.1; 1.7-; .»; 1.4; l.;5 I .;'_7.6.13;2.2; .. . ,..4
º; 4. );
4.4; 4.5; 5.1 e 5.2 foram verificadas impropriedades na opexacionalização do Programa, que melecem
1

atuação da Diretoria técnica desta autarquia responsável pelo programa.
[dentifxcou——se plejuízo ao elárío, confoune consignado nos subitens3 .2 e 4 1, sendo os
fales dos subitens citados sanados pela entidade amante os nabalhos de campo, mediante recolhimento ao
erário dos valores corresmndentes, cujos créditos foram conflrmados junto ao extrato bancário & SIAFI,

conforme comprovantesjuntados aos papéis de lrabalho.
Relevante mencionar que

a

observância das conclusões

e o

atendimento tempestivo às
.

!

KA. NºlSIZOI-I/PREF MUN m:

PlNDORl—TI'AMA

XX"

/

[(X "!jauesn
.

.:

/

3

&

__í/j

j?)
.

FW

“lá“/..
, '

b

X,

,

_”I

recomendações desta Auditoria Interna. dirigidas aos dirigentes desta Autarquia & consignadas no
presente Relalório, são de caráter preventivo e/ou corretivo e tem por objetivo aprimorar os processos
administrativos e/ou evitar a continuidade de eventuais falhas que podem comprometer o resultado da
gestão dos administradores, relativamente aos Programas financiados com recursos transferidos pela
Autarquia.

7. Recomendações:
7.1

do art.

lº

.

Á DIRAE » para orientar

&

PREF MUN DE PINDORETAMA/CE

7.1. I. observar as normas vigentes quanto à utilização de Pregão Eletrônico,
do Decreto nº 5.504. de 05/08/2005 conforme subitem(ns) l.].

&

lº

7.l.2. atender 0 que determina as normas regulamentares do PNAE, quanto à
necessidade de disponibilizar espaço físico ao CA E. de forma a garantir o exercício pleno de suas
atribuições, conforme subitem(ns) 1.2.
7.1.3. avaliar

&

operacionalização do Programa Mais Educação, considerando as
'

justificativas apresentadas pela Prefeitmªà,"con'formé silbí'temWS) L3.
7.l.4. adequar as condições de estocagem de gêneros alimentícios, bem como as
condições higiênicas dos locais de preparo e manuseio de alimentos nas escolas, conforme subitem(ns)
1.4.

visando

à

7.1.5. providenciar indumentária adequada aos manipuladores de alimentos
proteção dos alimentos contra possíveis contaminação, conforme subitem(ns) 1.5.

7.l.6. regularizar

Nutricionistas do PNAE
os dados do responsável técnico pelo Programa, conforme subitem(ns) 1.6.

determinam quanto
4.1.

à

no Sistema de Cadastro de

—

SINUTRI

7.1.7. observar o que as normas reguiamentares do Programa ou do Convênio
necessidade da aplicação dos recursos no mercado Financeiro. conforme subitemúms)

7.1.8. observar as normas do Programa quanto ao tombamento dos bens
permanentes adquiridos. afixando, nos bens permanentes adquiridos ou produzidos com recursos do
PDDE, plaquetas com os correspondentes números patrimoniais, conforme subitem(ns) 4.2.
7.1.9. identificar os comprovantes de despesas com o nome do Programa PDDE
do FNDE de acordo com a Resolução do Programa e legislação pertinente, conforme subitem(ns) 4.3.

7.l.lO. observar as normas regulamentares do PDDE, quanto
transferência de recursos no caso de reprogramação, conforme subitem(ns) 4.4.

à

(:

dedução na

7.1.1 I. observar as normas regulamentares para descrição suficiente dos serviços

prestados na documentação comprobatória, conforme subitem(ns) 4.5.

KA. Nº lS/ZOH IPREF MUN DE PINDORETAMA
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7.2. A CGAUX

7.2.1. encaminhar o assunto tratado neste relatório, referente ao Programa Brasil
Alfabetizado PBA, para a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e inclusão
—

SECADi/MEC, para orientar

Prefeitura M unicipal de Pindoretama/CE observar as normas
e alterações posteriores, quanto à necessidade de efetuar o

a

regulamentares da Lei nº 4.320, de 17/03/1964,

pagamento depois da regular liquidação das despesas, conforme subitem(ns)

2.l.

7.2.2. encaminhar o assunto tratado neste relatório. referente ao Programa Apoio ao
Sistema de Ensino p/atendimento ao EJA, para a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização,
Diversidade e Inclusão - SECADi/MEC, para orientar a Prefeitura Municipal de Pindoretama/CE quanto
à necessidade de

realizar despesas somente para

as

novas turma de EJA, conforme subitem(ns) 3.2.

7.2.3. encaminhar o assunto tratado neste relatório, referente ao Programa Apoio ao
Sistema de Ensino p/atendimento ao EJA, para a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização,
Diversidade e Inclusão SECADI/MEC, para orientar a Prefeitura Municipal de Pindoretama/CE quanto
à necessidade do CACS/FUNDEB de registrar no livro ata as reuniões sobre os assuntos referentes ao
Programa, conforme subitemtns) 3. l.
—

8.

Eneaminhamcnto:

8.1. à Coordenação—Geral de Bolsas e Auxílios - CGAUX, para conhecimento e
comunicação à COAUD, no prazo máximo de 30 dias, das providências adotadas em relação às

recomendações contidas no subitem 7.2;

para solicitar

Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e inclusão
SECADl/MEC, que encaminhe ao Conselho de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB - CACS/FUNDEB, em razão das atribuições inerentes
àquele Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para conhecimento, respectivamente, do contido no
item'3 Programa de Apoio ao Sistema de Ensino p/atendimento ao EJA;
e

à

-

—

8.2. a Diretoria de Ações Educacionais

DlRAE, para conhecimento

comunicação à
COAUD, no prazo máximo de 30 dias, das providências adotadas em relação às recomendações contidas
no subitem 7.1; e para encaminhar ao Conselho de Alimentação Escolar CAE e ao Conselho de
Acompanhamento e Controle Social do F UNDEB CACS/F UN DEB, em razão das atribuições inerentes
Aqueles Conselhos, extratos deste Relatório de Auditoria para conhecimento, respectivamente, do contido
no item - Programa Nacional de Alimentação Escoiar e no item 5 - Programa Nacional de Apoio ao
Transporte do Escolar;
—

e

—

—

1

8.3. à Dll-“IN, por intermédio da CGCAP, para subsidiar as análises de prestação de
contas dos Programas PNAE/ZDB, PEA/2013, [LIA/2013, PDDE/Tlm 3 e PNATE/ZDB, consignados no
'
presente relatório.
8.4. a Prefeitura Municipal de Pindoretama/CE, para conhecimento.

8.5. à Coordenação de Auditoria - COAUD, para acompanhar as recomendações à
e a CGAUX, contidas no subitem 7.2;

DlRAE, contidas no subitem 7.1,
8.6.

a

Controladoria Geral da União

-

CGU/PR, em atendimento ao disposto nos art. 8°

9° da lN/CGU nº 07, de 29/12/2006.
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e

Em 18/06/2014

AUDlT/COFIC/DI

IP

AUDIT/COFIC/DIFIP

AUDIT/COFlC/DIFIP
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Considerando que as recomendações são compatíveis com as constatações técnicas

e estão

suportadas em

papéis de trabalho, encaminhe-se ao(à) Coordenador(a) da COFIC para anuência.

Em

ªlª/020“

De acordo.

Á apreciação do(a) Senhor(a) Audiior(a)—Chefe.
“.

'É,

.!

I

Coordenador(a) da COFlC

De acordo.
Encaminhe—se ao(à) Senhor(a) Presidente do FNDE para conhecimento.

Em

,Éf/ c.”);l/ gp,/ó:!
Auditor—Chefe

Ciente.
Retorne-se à Auditoria Interna para adoção das recomendações sugeridas.

Emâg

[dq/'

)“
~

Presidente

R.A.Nª18!20l=l/PREF MUN DE PINDOREFAMA

'

30 de 3O

