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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº. 22/2014

PREF MUN DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA

Auditoria realizada nos Programas financiados com recursos transferidos pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em cumprimento ao Plano Anual
de Atividade de Auditoria Interna - PAINT/2014. Foram examinadas no periodo de 26 a 30
de Maio de 2014 as seguintes ações:
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/2013
Anahsado per:
—
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—
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---P-iªegªrama-NacionaleAssistência ao Transporte—Escolar -"PNATE/201»3»-

—..._.-__._____

.

-

»——

Anaiisado pºr:
-

Programa Brasil Alfabetizado - Transferência Direta/2013.
Analisado por:

1.

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
alimentares.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 473.106,00
Extensão dos exames:
Analisada a totalidade dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta do
programa, no exercício de 2013.

Informação:
As anotações nesta informação referem-se a fatos verificados

e

tratados in

loco, pela equipe desta Auditoria.

'<_.
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Do total repassado à Prefeitura, foram analisadas as despesas realizadas nos
meses de abril a dezembro de 2013, no valor total de R$ 433348.01, tendo como credora a
empresa M.M.S. Valadares LTDA., vencedora do Pregão Presencial nº 013/2013 e nº

030/2013, conforme tabela demonstrativo abaixo:

Nota de
Empenho [Data

Item

.
Cledor

1

11/1146.

2

14.113. Valadares 7050002

Valadares 16040004- 16/04/2013

,
NFS N º e Data

X/

Extrato
mov .

aim- R$

M

~
~~
~
081}:

00158— 16/04/2013 29.782,75

-

07/5/2013

00160

-

07/05/2013 30.774,75

14/06/2013

-

03/06/2013

00165

-

03/06/2013 44.156,25

[05/06/2013

3

[M.Ms Valadares

4

[M.MS. Valadaresl 1070001 - 01/07/2013

171

[46.988,35

]02/07/2013l

5

IM.M.S.Valadaresl1080001—01/08/2013

0177-01/08/2013 "41.876,50

“07/08/20131

3060007

M.M.S. Valadares 2090003

6

~

-

02/09/2013

MMS. Valadares 8100004 - 08/10/2013

7

-

8

"01.113. Valadares 1110002

9

”M.M.S. Valadares 191110001

01/11/2013
-

0200

-

02/09/2013

203

-

08/10/2013

233

-

19/11/2013

19/11/2013[234-19/11/2013

-

“MMS. Valadares”26120001 26/12/2013

E10

01/07/2013

][241

-

26/12/2013

44.999,91

03/09/2013

55.775,90

08/10/2013

45.013,25

20/11/2013

45.002,10

]20/11/2013

45.978,25

30/12/2013

433.348,01

LTOTAL

-----------[

Constatações:
E

1.1 Transferência

irregular dos recursos do Programa.

Fato:
A Prefeitura Municipal transferiu recursos do PNAE a conta diversa do
Programa, identificada sob número 40.915-4, agência 1773-6 do Banco do Brasil.

Evidências:

%

Movimentação financeira descrita no extrato bancário. Banco do Brasil,
Agência nº 1773—6, Conta Corrente nº 24144-X, em 14/06/2013, e comprovante anexo ao
processo de pagamento relativo a Nota Fiscal 11.9 00160, de 07/05/2013, no valor de
R$30.774,75, em favor de M.M.S. Valadares, pago com recurso da PREF CC 40915-4 AG
1773—6

-

:

BB.

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria Nº 029—004/2014, de 29/05/2014,
na qual foi solicitada a justificativa para a trasnferência da conta específica do Programa
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para a conta da Prefeitura, a Entidade, por meio de documento sem nome, mas assinado
pelo Prefeito em 03/06/2014, manifestou que:
"A movimentação financeira apontada na S.A, refere—se à restituição ao
tesouro municipal, tendo em vista que a data de faturamento da merenda escolar, no dia

07/05/2013 os recursos do PNAE encontravam-se bloqueados, tendo sido liberados somente
no dia 04/06/2013. Dessa forma, o municipio efetuou o pagamento da Nota Fiscal 00160, de
produtos da merenda escolar, fornecidos pela Empresa MM. S Valadares com recursos
próprios, oriundos da Conta Corrente 40.915-4, Agência 1773-6 e posteriormente, quando
da liberação dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, efetuou o
ressarcimento do valor exato de R$30.774, 75 (trinta mil setecentos e setenta e quatro reais
e setenta e cinco centavos), através de transferência eletrônica da conta corrente específica
do programa nº 24.144-X, agência1773-6 para a conta supracitado".

Análise da equipe:
Conforme preceitua

0

Parágrafo único. Art. 41, da Resolução nº 026, de 17

de junho de 2013:

-

”Ocorrendo a suspensão prevista neste artigo, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios deverão 'garantir'a ofertada'alime'ntação escolar; de acordo com o
estabelecido no inciso I do art. 17 da Lei nº 11.947/2009”;

0 Art.

17 da Lei nº 11.947/2006, assim dispõe:

”Competeni aos Estados, ao Distrito Federal e aos M unicipios, no âmbito de
suas respectivas jurisdições administrativas, as seguintes atribuições, conforme disposto no
Ll} do art. 21 i do Constitnicão Federal: I - garantir que a oferta da alimentação escolar se
dê em conformidade com as necessidades nutricionais dos alunos, durante o período letivo,
do art.
observando as diretrizes estabelecidas nesta Lei, bem como o disposto no inciso
200 da (Íonstituicão Federal;

i

pelo FNDE à
estabelecem:

Por oportuno, salientamos o caráter suplementar dos recursos transferidos
conta do PNAE aos Municípios, bem como as diretrizes do Programa que

"

Art. 38 O FNDE transferirá recursos financeiros de forma automática, sem
necessidade de convênio, ajuste, acordo, contrato ou instrumento congénere, nos termos do
disposto na Lei nº 11.947/2009, para aquisição exclusiva de gêneros alimentícios,
processando-se da seguinte forma:

XVII - a movimentação dos recursos financeiros reaiizar—se-á
exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de
titularidade dos fornecedores ou UEx., nos casos previstos no art. 89;

XXVII

—

é

vedado

à EEX.

transferir os recursos financeiros de que trata este
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inciso para conta diversa daquela aberta pelo FNDE, exceto nos casos em que:
a) o FNDE

abrir nova conta;

EEx. transferir os recursos diretamente às UEx., às escolas jilantrópicas,
inclusive comunitárias e Cºnfessionais, conforme art. 99 desta Resolução; e
13)

a

c) o pagamento direto ao fornecedor ocorrer por transferência eletrônica

identificada".
Isto posto, não se vislumbra o repasse dos recursos do Programa a título de
ressarcimento de despesas efetuadas pela Prefeitura no hiato de tempo em que esta
permaneceu em situação que motivasse a suspensão dos recursos do PNAE. Dessa forma,
permanece

a

constatação.

Identificação do responsável:

CPF:-658.663.
Valor Original:

R$ 30.774,75

1.2 Não aplicação dos recursos do Programa no mercado financeiro.

Fato:

Enquanto não utilizados os recursos não foram aplicados no mercado
financeiro.

'

Evidências:

Agência nº

Movimentação financeira descrita nos extratos bancários. Banco do Brasil,
Conta Corrente nº 2414401.

1773—6,

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria Nº 029-004/2014, de 29/05/2014, na qual
foi solicitada o recolhimento da correção do cálculo de rendimentos que deixaram de ser auferidos, a
Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio Preto, por meio de documento sem número, em
03/06/2013. a Prefeitura manifestou que:

"Conforme planilha encaminhada anexa à SA. informamos que foi recolhido o valor de
1.015,32 (Hum mil, quinze reais e trinta e dois centavos) através da Guia de
Recolhimento da União GRU, em anexo".
R$

—

Análise da equipe:
Apesar de a Prefeitura Municipal realizar o recolhimento do valor solicitado
aos cofres do FNDE, conforme Consulta Registro de Arrecadação, em 05/06/2014 no
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Sistema integrado de Administração Financeira SIAFI, regularizando a situação
evidenciada, mantém—se a constatação ante o fato de que a ausência de aplicação dos
recursos no mercado financeiro contraria o disposto no Inciso XIII, do Art. 38 da Resolução
CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, que dispõe que enquanto não utilizados pelos municípios,
estados e Distrito Federal, os recursos transferidos deverão ser, obrigatoriamente, aplicados
em caderneta de poupança aberta especificamente para essa finalidade, quando a previsão
do seu uso for igual ou superior a um mês, e em fundo de aplicação financeira de curto
prazo ou em operação de mercado aberto, lastreada em títulos da dívida pública federal, se
a sua utilização ocorrer em prazo inferior a um mês.
—

1.3 Ausência de prova de regularidade quanto à Seguridade Social.

Fato:
Nos processos analisados não constava a comprovação de regularidade fiscal
da empresa contratada.

Evidências:
Processos de pagamentos, exercício 2013.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria Nº 029-002/2014, de 29/05/2014, a
Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio Preto, por meio de documento sem número,
justificou que os documentos eram mantidos em arquivo no setor da tesouraria e verificados
a cada pagamento efetuado e os apresentou à equipe de Auditoria comprovando o
cumprimento da norma.

Análise da equipe:
Nos processos de pagamentos analisados não constava a verificação
obrigatória, relativa à comprovação de regularidade fiscal contida na Clansuia Décima
Terceira do Contrato nº 001/2013, Processo nº 039/2013, Pregão nº 013/2013 D0
—

pagamento:
"O pagamento será efetuado pela Contratante, no prazo de ate' 30 dias
consecutivos após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo,

mediante apresentação da respectiva nota fiscal/fatura a Secretaria
Municipal de Educação, acompanhada da respectiva Autorização de
Fornecimento e da comprovação de regularidade exigida na fase de
habilitação da licitação e desde que não haja fator impeditivo
provocado pela CONTRATADA”.

correta instrução do processo ocorreu extemporânea, dessa forma, mantémse a constatação.
A.

1.4 Aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura
Familiar em quantidade inferior a 30%.

~
N.
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Fato:
A Prefeitura Municipal não utilizou os" recursos no percentual estabelecido
para a aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar.

Evidências:
Processos de pagamentos, execução PNAE exercício 2013.

Manifestação da entidade:
atendimento à Solicitação de Auditoria Nº 029-000/2014, de 20/05/2014.
que solicitou a documentaçao relativa à comprovação da aplicação mínima de 30% na
aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, a Prefeitura Municipal
de São Benedito do Rio Preto/MA, por meio de documentos sem número, em 29/06/2014, e
03/06/2013, e também por meio de esclarecimentos prestados por ocasião da reunião
realizada pelos técnicos desta Auditoria (Ata lavrada em 27/05/2014 anexa aos papeis de
trabalhos) informou que a aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura
familiar não foi atendida em razão da situação de emergência decretada em 70 municípios
no Maranhão, uma vez que de janeiro a setembro de 2013, Choveu apenas a metade do
previsto pelos metéórbl'ogistas situação que corroborou o estado de emergência decretado
por meio da Portaria nº 97, de 22 de agosto de 2013, amplamente divulgada na mídia local.
Em

—

Análise da equipe:
Na documentação apresentada pela Prefeitura Municipal de São Benedito do
Rio Preto/MA, verificou-se a documentação relativa à Chamada Pública nº 01/2013 em
16/01/2013, que objetivou & aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural.
'Na reunião realizada pelos técnicos desta Auditoria, & Secretária de Educação
informou que os produtores rurais
Sra.
Municipal,
locais, não estão organizados de forma a permitir que a Prefeitura cumpra o percentual
estabelecido na norma, e que a Prefeitura Municipal está adotando as providencias legais
juntamente com a Secretaria de Agricultura Municipal, no sentido de regularizar a situação
dos produtores rurais locais, contudo não apresentou perespecttíva de prazo para o
saneamento da regularização dos produtores locais.
Em que pese as alegações acima citadas, mantém—se a constatação. De acordo
com o verificado in loco, & publicidade da referida Chamada Pública foi promovida somente
por afixação de resumo da chamada pública no quadro de aviso da Prefeitura e de
acordo com o registrado na Ata da Reunião da Chamada Pública nº 01/201, a Comissão de
Licitação declarou a sessão pública deserta. Ressaltamos que além da afixação no mural,
não há evidência que comprove ter havido maiores esforços por parte da adminstração
municipal no sentido de convocar/notiticar os fornecederos da região para participar
de Chamada Pública nº 01/2013; e a situação de emergência foi decretada nove meses após
a abertura da licitação, ademais questiona—se a abertura da Chamada pública, uma vez que
os potencias participantes não dispunham de organização mínima para o fornecimento dos
gêneros alimentícios que se pretendia adquirir.
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1.5 Condições inadequadas para armazenamento, guarda e
conservação dos gêneros alimentícios.
Fato:
Em que pese a auditoria referir—se ao exercício de 2013, foram realizadas
visitas às instalações das escolas, onde verificou-se que as estruturas dos depósitos
escolares são inadequadas para armazenagem de produtos alimentícios, por apresentarem
frestas no telhado, deficiência de espaço, pouca ventilação, as janelas e/ou basculantes não
possuem teias de proteção para evitar entrada de vetores e pragas.

Evidências:
Relatório fotográfico acostado aos autos do processo de papéis de trabalho

e

inspeção nas Escolas municipais:

Unidade Integrada Joana Rodrigues
Unidade Integrada Gomes Carneiros
Unidade Integrada Protº José Conrado Rabelo
» Unidade Integrada Carolina Mesquita de Araújo
"e Unidade Integrada Domingos Mesquita
- Unidade Integrada Diamantina
» Unidade Integrada Virgínia Rodrigues
. Unidade Integrada Thomaz de Aquino
e Unidade Integrada juventino Magalhães
«

»

«»

Manifestação da entidade:

Sra.,

Instada pela equipe de Auditoria, por ocasião da reunião realizada pelos
técnicos desta Auditoria (Ata lavrada em 27/05/2014) a Secretária Municipal de Educação,
informou que a atual adminstração “herdou as
escolas nas condições que se encontram e que a Prefeitura está realizando levantamentos
para equipar as escolas com estrura adequada a guarda e armazenamento da alimentação
escolar, informou estar ciente que os maiores problemas das escolas estão relacionados a
falta de refeitório e ao armazenamento dos alimentos, principalmente nas escolas da zona
rural. Na maioria das escolas falta freezer para os produtos que necessitam de
refrigeração. Informou ainda, que algumas medidas educacionais relacionadas à
alimentação escolar estão sendo planejadas pelo corpo pedagógico em conjunto com a
nutriciºnista do Programa, tais como: a elaboração de manual com orientações para ()
annazenamento, preparo da alimentação escolar e a reeducação alimentar orientando os
pais a não incentivaram o uso de refrigerantes e salgadinhos.

Análise da equipe:
As estruturas dos depósitos escolares inadequadas para armazenagem de
produtos alimentícios, contraria o disposto no § flº, art. 33, da Resolução/CD/FNDE nº 026,
de 17 de junho de 2013: ”Cabe às EEx. ou às UEX. adotar medidas que garantam a
aquisição, o transporte, a estocagem e o preparo/manuseio de alimentos com adequadas
condições higiênico—sanitárias até o seu consumo pelos alunos atendidos pelo Programa”.,,;.._>

J&
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Assim sendo, mantém-se a constatação, até que seja comprovada pela Prefeitura a
efetivação das medidas planejadas para o saneamento da questão.
2. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR -

exercício 2013

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

Montante dos recursos financeiroszR$ 14.486,95
Extensão dos exames:
Analisada & aplicação da totalidade dos recursos financeiros transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, exercício
2013.

Constatações:
2.1 Ausência de aplicação dos recursos transferidos pelo FNDE no
mercado financeiro.
Fato:
A Prefeitura Municipal não realizou aplicação financeira dos recursos do
PNATE até 12/08/2013.

Evidências:
Ausência de aplicação financeira conforme extratos bancários.

Manifestação da entidade:
Em resposta à Solicitação de Auditoria Nº 029-003/2014, de 29/05/2014, que
solicitou o recolhimento da correção do cálculo de rendimentos que deixaram de ser
auferidos, & Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio Preto, por meio de documento sem
nome mas assinado pelo Prefeito em 03/06/2014, manifestou que:

Conforme planilha encaminhada anexa à S.A. informamos que foi recolhido o
valor de R$ 77,83 (setenta e sete reais e oitenta e três centavos) através da
Guia de Recolhimento da União

—

GRU em anexo.

Análise da equipe:
Apesar de a Prefeitura Municipal ter recolhido o valor solicitado aos cofres do
FNDE, conforme Consulta Registro de Arrecadação, em 03/07/2014 no Sistema Integrado
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em, pelo menos, três fornecedores do ramo do objeto licitado" (pág. 633, item 6), que
também é elemento de instrução do processo nos "Demais Casos de Licitação Díspensável e
Inexigível” com "juntada aos autºs do originªl da(s) propostas!" (pág. 633, item 7)
(grifo nosso)
Nesse sentido, exemplíflcam-se os seguintes acórdãos:

Deve ser estabelecido procedimento padronizado de pesquisa de preços, em
que seja exigido o mínimo de três propostas e cºmpletº
pmpggtg pelº fQDIQdQr, em conformidade com o solicitado e deve haver
vinculação entre o [valor indicado na proposta e o efetivamente contratado.
(Acórdão 127/2007 Plenário - Sumário) (grifo nosso)

clªmª

Procede (: devida pesquisa de preços previamente a contratação por dispensa
ou inexigibilidade de licitação, devendo (: documentacão pertinente
constar do respectivo processo. em observância ao disposto no inciso III do
art. 26 da Lei no 8666/1993. (Acórdão 933/2008 Plenário) (grifo nosso)

Realize prévia pesquisa de mercado, quando da realização de contratações
diretas, com a hnalidade de verificar se o preço contratado e' compatível com
a realidade do mercado, mm o acolhimento de. pelo menos, 3 (três)
orçamentos distintºs, (Acórdão 3963/2009 Segunda Câmara Relação)
—

(grifo nosso)

justifique detalhadamente, em todas

as contratações diretas, a razoabilidade

dos preços contratados, de maneira a evidenciar com doczynentos que essa
opção é, em termos técnicos e econômicos, a mais vantajosa para a
Administração Publica, conforme dispõem 0 Acórdão no 2094/2004 — Plenário.
e art. 24, VIII, da Lei no 8666/1993. (Acórdão 1330/2008 Plenário) (grifo
nosso).
.

Dessa forma, mantém—se a constatação.

2.3 Ausência de procedimento licitatório, dispensa e/ou inexigibilidade
de licitação.

Fato :
A Prefeitura Municipal realizou despesa de R$ 8.000,00 (oito mil reais) com
manutenções preventivas sem a devida formalização de procedimento licitatório, de
dispensa ou de inexigibilidade de licitação.
'

Evidências:
Ausência de autos de processos de licitação, dispensa ou inexigibilidade; nota
flscal nº 8, de 11/09/2013, emitida por R. T. Auto Peças - ME (CNPJ 00.963.756./0001-36).

Manifestação da entidade:
Foi emitida Solicitação de Auditoria (S.A.) Nº 029—001/2014, de 27/05/2014,
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|"1nanutençâo corretiva"

'

|"manutenção preventiva"
~

~

~

~

Manifestação da entidade:
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 029-003/2014, de 29/05/2014, que
solicitou justificativa relativa à constatação supracitada. & Prefeitura Municipal manifestou,
por meio de documento sem número, mas assinada pelo prefeito em 03/06/2014, que:

"As notas fiscais apresentaram descrições genéricas em Horas
Mecânicas tendo em vista somente constarem da mesma a mão de obra
empregada na manutenção periódica e/ou corretiva dos veículos,
conforme proposta apresentada pela empresa prestadora dos serviços.
Os mesmos compreendem serviços realizados na manutenção de itens
tais como motor, câmbio, transmissão, suspensão, direção, freios,
sistema elétrico, escapamento e os demais. Não incluem-se [sic] neste
rol os serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem e limpeza
de bicos, nem tampouco as peças substituídas. Informamos ainda que
solicitamos à empresa a discriminação de todos os serviços executados
nos veículos do transporte escolar e posteriormente estaremos
encaminhando ao FNDE cópia das faturas detalhadas".

Análise da equipe:
A ausência de discriminação dos serviços prestados junto à identificação do
veículo beneficiado compromete a análise da execução do Programa, considerando—se que O
inciso I do art. 15 da Resolução/CD/FNDE nº 12, de 17/03/2011, e alterações posteriores,
delimita os tipos de despesas sobre veículos utilizados para o transporte'de alunos da
educação básica pública, residentes em área rural, de modo que todas as despesas
apresentadas devem guardar compatibilidade com a marca, modelo e o ano do veículo
(alínea 9). Dessa forma, permanece a constatação.

2.5 Veículos em condições inadequadas para o transporte de escolares.

Fato:
Em que pese a auditoria dizer respeito ao exercício de 2013, foram vistoriados
dois ônibus da Prefeitura Municipal utilizados para o transporte de escolares.
O ônibus de placa HPC-6435 apresentou lanterna traseira esquerda quebrada, ausência de
lanterna dianteira direita, barra solta no interior do veículo, peça em projeção descendente
sobre o banco traseiro do veículo, ausência de janela na porta de acesso dos passageiros,
poltronas em más condições de conservação.
O ônibus de placa NHR—1532 apresentou roda dentro do veículo, assentos soltos, poltronas
em más condições de conservação, ausência de vidro na janela de passageiros que ocupam o
lado esquerdo ao fundo do veículo.

Evidências:
..;
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Vistoria nos veículos mencionados, documentada nas fotos seguintes.

~

~

~

~

~
~

~

~
HPC—6435: ausência de

lantema dianteira direita.
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NBR-1532: assento solto e má conservação.

,

NHK—1532: roda dentro do ônibus.
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NHK-1532: assentos soltos.

NHR-1532: ausência de vidros em janela

NBR—1532: vidros instalados, posteriormente a

(1e

passageiros.

primeira vistoria, em janela.

Manifestação da entidade:
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 029-005/2014, de 29/05/2014, que
solicitava justificativa para as condições dos veículos, a Prefeitura Municipal manifestou,
por meio de documento não nominal mas assinado pelo prefeito em 03/06/2014, que:
Com relação a constatação das más condições dos veículos de transporte,
o fato pelo uso constante dos mesmos e a ausência de condições
para uma manutenção corretiva mais abrangente, tendo em vista o numero
[sic] reduzido de veículos a disposição e a demanda sempre crescente de
alunos a serem transportados. Informamos ainda que após as constatações da
auditoria, providencia/nos a solicitação de substituição dos itens quebrados
(janelas, lanternas), bem como o conserto dos bancos e assentos e dentro do
possível, com a chegada de 2 novos veículos entregues pelo Governo do
Estado, bem cºmo do novo veículo a ser recebido através do programa
Caminho da Escola, estaremos encaminhando os veículos mais antigos para
um conserto geral, buscando suprir todas as falhas apontadas e garantir mais
segurança e qualidade no transporte dos alunos.

justificamos
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Análise da equipe:
As más condições de veiculos utilizados para o transporte de escolares
representam riscos a segurança dos estudantes e de terceiros, além de infringir normas de
trânsito e ser incoerente com a execução do PNATE porquanto a reforma dos veículos é
contemplada pelo Programa, cujos recursos são de caráter suplementar, conforme disposto
no inciso 1 do art. 15 e no art. 29, respectivamente, da Resolução/CD/FNDE nº 12, de
17/03/2011, e alterações posteriores.

Cabe salientar que, durante o período de trabalhos in loco, a Prefeitura
Municipal providenciou instalação de vidro na janela do ônibus de placa NHK—1532 e
apresentou lanternas a serem instaladas no ônibus de placa HPC-6435, em que pese não
sabermos por quanto tempo os veículos vem circulando nas condições constatadas.
Dessa forma, permanece a constatação.

3. TRANSFERENCIA A ESTADO E MUNICIPIOS PBA - TD - exercício

2013

Objeto do Programa: Transferência automática de recursos financeiros, em
“caráter suplementar, aos Estados,-ao DF e aos Municípios, e no pagamentode bolsas "aos
alfabetizadores, aos coordenadores de turmas e aos tradutores intérpretes de LIBRAS
visando a 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 transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 36.442,69
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
EN DE a conta do Programa Transferência a Estados e Municípios - PBA, execução 2013.

Constatações:
3.1 Inexecução dos recursos repassados pelo Programa/Convênio.

Fato :
A Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio Preto—MA, não utilizou os
recursos repassados à conta do Programa Brasil Alfabetizado-BRALF exercício 2013,
referente à parcela no valor de R$ 36.442,69, repassada em 04/06/2013 pelo FNDE.
—

Evidências:
Extrato bancário da Conta Corrente nº 17055-0, Agência nº 17 73-6, do Banco
do Brasil SIA.
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Manifestação da entidade:
Em atendimento

Solicitação de Auditoria SA'nQ 029-000/2014, de
28/05/2014, Prefeitura Municipal de Educação de São Benedito do Rio Preto/MA,
apresentou em 29/06/2013, documentação sem número, com a seguinte justificativa:
à

—

”Prezado Auditor,
Em atenção à solicitação de auditoria nº 029/2014, apresentamos as seguintes

justificativas abaixo:

[tem 3.- Apresentação de documentos específicos do programa Brasil Alfabetizado
2013; a) Documentação referente à formação e capacitação dos beneﬁciérios pelo programa; b)
Termo de Compromisso.
Resposta: Foram apresentados extratos bancários que comprovam que o pragrama
no exercício de 2013 e que os recursos foram reprogramados para o exercício de
2014, conforme apresentado em prestação de contas enviada ao FNDE”.
não

foi executado

”

Análise da equipe:
Apesar de a Prefeitura Municipal de Educação de São Benedito do Rio
Preto/MA ter reprogramado os recursos repassados pelo FNDE e apresentado a
reprogramação na prestação de contas enviada ao FNDE, mantém—se a constatação ante ao
fato de que a inexecução das ações do programa causa prejuízo à clientela alvo e contraria
os objetivos básicos do Programa, previstos no Art. 2º da Resolução FNDE/CD nº 44, de 05
de setembro de 2012:
'

"Art.

2

I

contribuir para superar o analfabetismo no Brasil;

ll

-

—

-

São objetivos do Programa Brasil Alfabetizado:

contribuir para

fundamental dejovens, adultos

e

a

universalização da alfabetização

e

do ensino

idosos, e

HI - contribuir para a progressiva continuidade dos estudos em níveis mais
elevados, promovendo o acesso à educação como direito de todos, em qualquer momento da
vida, por meio da responsabilidade solidária entre a União, os estados, o Distrito Federal e
os município.
Ressalta-se que com a mudança de gestores no Município de São Benedito do
Rio Preto/MA, foi apresentado novo projeto pedagógico, com maior abrangência da clientela
a ser atendida pelo Programa Brasil Alfabetizado. Em consulta ao Sistema Brasil
Alfabetizado, encartada nos papeis de trabalho, verificou-se que após a análise do projeto
pela SECADl/MEC, houve a emissão de diligências ainda pendentes de medidas saneadoras
por parte da Prefeitura, tais como: redução das metas dos ciclos (de 2013, 2014) de
alfabetizando; justificar o não encaminhamento do alfabetizando e matriculando na EJA;
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refazer plano de formação das etapas inicial e continuada e ajustar a carga horária aos
termos da resolução do FNDE, situação que permanecia até 0 fechamento do presente
relatório.
4. Conclusão:
4.1. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em
itens específicos deste Relatório, para cada um dos programas fiscalizados, constando
adiante as respectivas recomendações e encaminhamentos propostos
Nas constatações referentes aos subitens 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
2.5 e 3.1, foram verificadas impropriedades na operacionalização dos Programas, que
merecem atuação da Diretoria técnica desta autarquia responsável pelo programa;

Na constatação referente ao subitem 1.1 foi verificado prejuízo ao erário,
devendo o responsável ser diligenciado a regularizar a situação;

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, inclusives as descritas na Informação, são
de “caráter preventivo e/ou corretivo e tem por objetivo aprimorar os processos
administrativos elou evitar a continuidade de eventuais falhas que podem comprometer o
resultaria da gestão dos administradores, relativamente aos Programas e Convênios
financiados com recursos transferidos pela Autarquia.

5. Recomendações:
5.1. A DIATA

5.1.1. angelim o Sr.
CPF
Prefeito de São Benedito do Rio Preto-MA, a restituir no prazo de 30
(trinta) dias aos cofres do FNDE, a titulo de débito, o valor original impugnado de
R$30.774.75 (Trinta mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos),
acrescidos de juros e correção monetária aplicados a partir da data de 14/06/2013. Para o
cálculo do montante a ser recolhido deverá ser utilizado o Sistema Débito do Tribunal de
Contas da União
TCU, acessado em seu sítio virtual pela página
"http://contas.tcu.gov.br/clebito/Web/Debíto/CalculoDeDebito.faces", lançando o débito no
grupo ”Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua ocorrência. No grupo
"informações do débito" deverá ser ativada a opção "Aplicar juros" e lançada no campo
“Data atualização“ a data em que o recolhimento estará sendo efetuado. O recolhimento
deve ser realizado mediante Guía de Recolhimento da União - GRU, preenchido no sítio
virtual do Tesouro Nacional (https:Ilconsulta.tesourofazenda.gov.biª/gru/gru_simples.asp)
com os seguintes dados: UG/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 18888-3,
Número de Referência 21219.80.01. 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 pertinentes,
conforme subitem(ns) 1.1.

-.858.663-,

—
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5.2. Á DIRAE

-

para orientar

MUN DE SAO BENEDITO D0 RIO

a PREF

PRETO/MA

5.2.1. detalhar suficientemente as notas fiscais, evitando descrições
genéricas e permitindo que se verifique a efetiva aplicação dos recursos repassados no
objetivo do programa, no caso em comento diante da ausência de identificação em notas
fiscais de qual veículo foi beneficiado com o gasto, conforme subitem(ns) 2.4.
5.2.2. formalizar processos administrativos de licitação mesmo nos casos
de contratação direta, conforme subitemms) 2.3.

5.2.3. fazer manutenção periódica nos veículos escolares, mantendo-os
em condições de segurança e prezando pela segurança dos alunos, conforme subitem(ns)
2.5.
5. 2 .4 observar o que as normas regulamentares do Programa ou do
Convênio determinam quanto à necessidade da aplicação dos recursos no mercado
financeiro, conforme su bitem(ns) 2 1.
-

5.2.5. instruir o_processovde compras com propostasde preço emitidas
a titulo de pesquisa de preço, conforme subitem(ns) 2.2.

-

'por estabelecimentos comerciais

5.2.6. observar as normas regulamentares do PNAE quanto à
necessidade de que a movimentação dos recursos seja realizada exclusivamente para
pagamento a fornecedores de produtos do Programa, conforme subitem(ns) 1.1.
5.2.7. observar o que as normas regulamentares do Programa ou do
Convênio determinam quanto a condições para armazenamento, guarda e conservação dos
alimentos, conforme subitem(ns) 1.5.
5.2.8. observar o que as normas regulamentares do Programa ou do
Convênio determinam quanto à necessidade da aplicação dos recursos na aquisição dos
produtos oriundos da Agricultura Familiar, conforme subitemúis) 1.4.
5.3. A CGAUX

5.3.1. encaminhar o assunto tratado neste relatório, referente ao
programa Brasil Alfabetizado - BRALF, para a Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão - SECADl/MEC, para orientar a Prefeitura Municipal
de São Benedito do Rio Preto/MA, a observar as normas regulamentares do Programa,
conforme subitem(ns) 3.1.

6. Encaminhamento:
6

1

à

Coordenação de Auditoria

recomendações à DIRAE, contidas no subitem 5. 2,

-

COAUD, para acompanhar as
contida no subitem 5. 3;

eaà,CGAUX
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6.2. à Diretoria de Ações Educacionais DIRAE, para conhecimento e
comunicação à COAUD, no prazo máximo de 30 dias, das providências adotadas em relação
às recomendações contidas no subitem 5.2 e para encaminhar ao Conselho de Alimentação
Escolar - CAE e ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB CACS/FUNDEB, em razão das atribuições inerentes àqueles Conselhos, extratos deste
Relatório de Auditoria para. conhecimento, respectivamente, do contido no item 1 Programa Nacional de Alimentação Escolar e no item 2 Programa Nacional de Apoio ao
Transporte do Escolar;
—

,-

—

6.3. a Divisão de Apoio Técnico-Adininistrativo
afetas ao subitem 5.1;

-

DIATA, para providências

6.4. a DIFIN, por intermédio da CGCAP, para subsidiar as análises de
prestação de contas dos Programas PNAE/2013, PNATE/2013 e BRASIL
ALFABETIZADO/ZOIB, consignados no presente relatório,—

conhecimento

6.5. a Prefeitura do Municipio de São Benedito do Rio Preto/MA, para
e providências cabíveis;

6.6. a ControladoriaGeral da União
nos art. 8º e 99 da IN/CGU nº 07, de 29/12/2006,-

—

CGU/PR, em atendimento ao disposto
'

6.7. a Coordenação-Geral de Bolsas e Auxílios - CGAUX, para conhecimento e
comunicação à COAUD, no prazo máximo de 30 dias, das providências adotadas em relação
as recomendações contidas no subitem 5.3; e para solicitar à Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão SECADl/MEC, que encaminhe ao
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB - CAOS/FUNDEB, em razão
das atribuições inerentes aquele Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento, do contido no item 3 - Programa Brasil Alfabetizado - BRALF.
—

Em 27/06/2014

AW/COFIC/Dinng

~~
“AUDIP/COFIC/DIFIP

AUDIT/COFIC/ nIFIP

&
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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 22/2014
DESPACHO

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

Em

_Lí/ºª/ gli) ij
"

hefe da DIFIP

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

Em

Lí!23/3312
Auditor-Chefe Substituta

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

Em

“Li/$5:

Q

jj
Presidente
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