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MINISTERIO DA EDUCACAO

'

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Auditoria Interna
Coordenação de Acompanhamento e Orientação
Divisão de Auditoria de Programas

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº. 23/2014

PREF MUN DE TUTOIA/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 período
de 30 de
'
Maio a 06 de Junho de 2014, as seguintes ações:
—

—

—

Plano de Aceleração de Crescimento

-

PAC

ll

(PAR nº 203829/2013

-

Quadras)

AnªlíSªdº por:
Programa-Nacional de Alimentação Escolar PNAE/2013
Analisado por:
—

—

-

Plano de. Ações Articuladas
mobiliários)
Analisado por:

-

-»

'

PAR ( TD 2013/PAR nº 00409/2013

1. PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Objeto do Programa: Transferência
Municípios

e

—-'-- ----«

>

—

-

-

-

Equipamentos

e

exercício 2013

de recursos federais para Estados,

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 transferência:Repasse Direto

.

Montante dos recursos financeiroszR$ l.892l682,00
Extensão dos exames:
Analisada a execução de R$ 1.700.699,50 em despesas com os recursos
financeiros transferidos pelo FNDE à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar
PNAE, exercício 2013.

—

Constatações:

A
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1.1 Condições inadequadas para armazenamento, guarda e
conservação dos gêneros alimentícios.
Fato:
alimentícios são armazenados em embalagens terciárias (fardos,
caixas etc), muitas vezes junto a outros materiais, em ambientes pouco ventilados e sem
proteção contra insetos e roedores. Na ocasião da visita, muitos manipuladores de alimentos
não estavam utilizando o fardamento, ou o utilizavam parcialmente, durante o exercício da
atividade.
Os gêneros

Evidências:
Visitas às escolas a seguir e fotos exeniplificativas: Unidade Integrada José
Ramos; U.I. Vitorino Ramos,- U.I. Santa Clara; U.I. José Henrique de Oliveira,- U.I. Afonso
Pena; U.I. São josé; U.I. Monsenhor Helio Maranhão,- Centre Educacional Presidente
Castelo Branco; Colégio São Judas Tadeu; Colégio Almeida Galhardo,- Jardim De Infância
Natacha Barbosa; U.E. Sta Rosa; UE. Luzia Alves Rodrigues; Ui. Bernardo Teixeira; U.l.
São Jose De Ribamar; U.l. Vicente Fonseca; e U.E. Antonia Alves Rodrigues.
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Ausênma de indumentária ao servir merenda - CE Pres. Castelo
~

Branco

~

Cobogó

de.

cozinha sem tela de proteção

—

Col. São Judas Tadeu
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Ambiente em ventilação, alimentos em fardos plásticos »Col. Almeida~
Janela sem tela de proteção UI Vicente Fonseca
Galhardo
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Alimentos armazenados com outros materiais « UI José Henrique de
Oliveira

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria

06/06/2014,

:51

nº 030-007/2014, de
Prefeitura Municipal de Tutóia/MA, encaminhou email com a seguinte
- SA

manifestação:

justificativa:
“A Secretaria Municipal de Educação tem uma política de capacitação para
merendeiras e gestores da sua rede de ensino, que contempla em seu

conteúdo programático, orientação quanto as boas praticas de
armazenamento dos gêneros alimentícios que serão utilizados na merenda
escolar e seu preparo, como proceder a limpeza e manter em condições de
higiene o local de preparo da merenda escolar, bem como do local destinado a
seu consumo, e a importância do vestuário na manipulação dos alimentos.
Orientações quanto a afixação do cardápio em local visível aos alunos. A
SEMED também disponibiliza a merendeiras aventais e toca, mas
infelizmente, nem todos envolvidos segue as orientações.
Proposta de Solução:
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Implantar um metodologia de fiscalização

acompanhamento mais efetiva

e

para evitar a siti/ação mencionada;
Quanto aos ambientes pouco ventilados e sem proteção nas aberturas, esta
sendo providenciado a abertura de janelas e cobertura das aberturas por tela".

Análise da equipe:
O Bº, do artigo 25, da Resolução/FNDE/CD nº 38, de 10/07/2009, determina
que cabe às Entidades Executoras adotarem medidas que garantam a aquisição de
alimentos de qnalidade, bem como 0 transporte, estocagem e preparo/manuseio com
adequadas condições higiênicas e sanitárias até o seu consumo pelos alunos atendidos pelo
Programa. As cbndições sanitárias encontradas durante as visitas in loco nas Unidades
Escolares demonstram falta de acompanhamento eficaz pela Prefeitura de Tutóia/MA, que
informou a intenção de implantar uma metodologia de fiscalização e acompanhamento mais
efetiva para evitar os fatos constatados. Dessa forma, permanece a constatação.
§,§

1.2 Ausência de identificação da documentação comprobatória com o
nome do Programa ou Convênio.

A Prefeitura de Tutóia/MA, não identificou as notas fiscais das despesas
efetuadas à conta específica com O nome do Programa e do FNDE.

~
~
~

l.

A

.

Evidencms:

Notas iiScais exemplificadas a seguir:
Empresa

”

D M COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

01.618,568/0001—33

D M COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
ASS. DE DES. RURAL DAS PRODUTORAS E PRODUTORES DE SANTA ROSA

01.618.568/0001-33
'

13,898,149/0001-38

ASS. DE DES. RURAL] DAS PRODUTORAS E PRODUTORES DE SANTA ROSA
D

M COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

13,698A49/0001—38
l

01.618.568/0001-33

ASS, DE DES, RURAL DAS PRODUTORAS E PRODUTORES DE SANTA ROSA

“13,698,149/0001-38

DM COMERCIO

"01.618.568/0001-33

VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

~
~~~

“ NF

CN PJ

Data

68

02/05/2013

1

24/07/2013

2

05/08/2013

É

27/05/2013

&

06/08/2013

5

20/08/2013

123

17/09/2013

~
~

ASS. DE DES. RURALsDAS PRODUTORAS E PRODUTORES DE SANTA ROSA

"13,698,149/0001-38

15

HAD/ZOE!

ASS. DE DES. RURAUDAS PRODUTORAS E PRODUTORES DE SANTA ROSA

13,698,149[0001-38

16

29/10/2013

ASS. DE DES. RURALIDAS PRODUTORAS E PRODUTORES DE SANTA ROSA

13,698,149/0001-38_“ 20

05/12/2013

Manifestação da entidade:

Foi emitida a Solicitação de Auditoria - SA nº 030—007, de 06/06/2014,
solicitando justificativa para a constatação, mas até a data de conclusão do presente
relatório não houve manifestação a respeito por parte da Prefeitura Municipal.
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Análise da equipe:
A ausência de identifica ção das notas fiscais
contraria o disposto no art. 57,
da Resolução/CD/FNDE nº 38, de
16/07/2009, e

alterações posteriores, o qual estabelece
que a documentação comp robatória das
despesas realizadas na execução do objeto
da
transferência deverá conter a identificação do nome
do FNDE e do nome do Programa.
A Procuradoria Federal do FNDE emitiu
dentre outros, com a seguinte conclusão:

o

Parecer nº 41/2007, de 27/07/2007,

"... a não identificação dos
documentos com probatórios das despesas, tem-se
que tais irregularidades são bastante

graves e comprometem, seriamente, a
execução do Programa, inviabilizando a
identificação dos recursos
atrelados..., a prestação de contas na forma
estabelecida pelo Programa e, por
conseguinte, a fiscalização da correta utilização
desses recursos, dando
margem ao desvio e à malversação do dinheiro
público. Dessa forma, se não
forem sanadas, de logo, estas irregularidades, deve
o FNDE proceder a
suspensão dos repasses dos recursos... ao ente
pol ítico em questão...".
Conforme o Acórdão 795/2008 - Primeira Câmara/TCU:

"... a identificação dos documentos
não é um preceito inútil, pois visa
relacionar os documentos comprobatórios ao
Programa, de modo a evitar que
o mesmo documento fiscal seja ou
tenha sido utilizado para comprovar
despesas de mais de uma fonte" .
Dessa forma, permanece a constatação.

1.3 Transferência dos recursos para conta
diversa da específica do

Programa.

Fato:
A Prefeitura Municipal transferiu recursos do
PNAE a conta diversa do
Programa, identificada sob número 8357-7 da agência
2746 do Banco do Brasil, retornando
os valores em datas posteriores, sem atualização
monetária e rendimentos de aplicação.

Evidências:
Extratos da movimentação bancária na conta específica do
PNAE:

[

Data

_,

Movimento

[17/12/2013

7,1721101“

(WL

Transferência on line Íggecoonol

Iª12/201ÃLTransferência on line
@lOI/20MLT1‘ansferéncia online
LSD/01/2014IL' Transferência on line

C/D

7

D

799.000,(m

C

833.000WL
] 833.000WL

D
C

.
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Manifestação da entidade:
nº 030-001/2014, de
Em atendimento às Solicitações de Auditoria SA
Tutóia/MA,
03/06/201, e SA nº 030-005/2014, de 04/06/2014, a Prefeitura Municipal de
Secretário
pelo
assinado
mas
número,
sem
apresentou, mediante documento de 04/06/2014
Municipal de Finanças, & seguinte manifestação:
—

constatação de transferência de recursos para conta diversa da
especifica [sic] do programa, informamos que ocorreu falha do setor
financeiro no remanejamento de recursos da Secretaria de Educação, sendo a
conta 8357—7 conta transitória da Secretaria de Educação utilizada para
pagamento de pessoal. Os recursos foram devolvidos à conta 21790-9 sem
maiores prejuízos ao programa.
"Sobre

a

Sobre a constatação de transferência de recursos para conta diversa da
específica [sic] do programa, os rendimentos que deixaram de ser auferidos
pela aplicação financeira dos valores foram recolhidos através de Guia de
Recolhimento da União - GRU anexa, conforme demonstrativo de débito
apresentado."

Aiiálise da equipe:

.

A movimentação de recursos fora da conta específica do PNAE contraria o
disposto no inciso V do art. 30 da Resolução/CD/FNDE nº 38, de 16/07/2009, e alterações
posteriores, o qual estabelece que os recursos financeiros serão creditados, mantidos e
geridos em contas correntes específicas.

Apesar de a Prefeitura Municipal realizar o recolhimento do valor solicitado
aos cofres do FNDE, conforme Consulta Registro de Arrecadação, em 10/06/2014 no
Sistema integrado de Administração Financeira - SIAFI, regularizando a situação
evidenciada, mantém—se a constatação ante o fato de que a execução do PNAE/2013 não
pôde se beneficiar dos rendimentos que deixaram de ser auferidos durante o exercício.

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

Agricultura

Fato:
A aquisição de gêneros alimentícios que a Prefeitura Municipal realizou da
Agricultura Familiar com os recursos repassados pelo FNDE representa 17% das despesas
ao longo do exercício 2013, sendo que essa aquisição ocorreu apenas no segundo semestre.

Evidências:
Processo de chamada pública; extrato bancário da conta específica do
Programa (Banco do Brasil, agência 2746-4, conta corrente 2174043); e relação de
pagamentos seguinte:
.

6 de 22

RA. Nº 23/2014 ] PREF MUN DE TUTOIA

(XXX

,

x=;

“&

»!

;)..)

":
II;:

«(i

~
(—D ata

Pagamento
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B eneficiado

~

[19/03/2013

76.97460“

QS/OS/ZOLS

73.500,3o

@05/2013

73.5mm

D M COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS

{EM/2%}

74.219,55

M COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA.
D M COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA.
D M COMERCIO VAREJISTA DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA;]

]

D M COMERCIO VAREJISTA DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
D M COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS

ALIMENTÍCIOS LTDA.

]

ALIMENTÍCIOS LTDA.

7
7

D

QoS/2013 L76.974,56l

_]

@05/2013L 76.99650}

ASS. DE DES. RURAL DAS

24/07/2013

16.791,23!

05/08/2013

27.120,50

ASS. DE DES. RURAL DAS
PROIàÍâIêCÃRAS E PRODUTORES DE SANTA

KNOB/2013

94.471,10

D M COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA.

PRODÃÉTÃÃRAS E PRODUTORES DE

SANTA

_I

WDS/2013

76.949,50nl—D M COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA.
07/08/2015L 11.040,65! D M COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA.—]
07/08/2013]L 76.9366ﬂ
D M COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA.
[
ASS. DE DES. RURAL DAS PRODUTORAS E
PRODUTORES DE SANTA
108/08/2013‘r 6.228,09
[

ROSA

13/08/2013

6.701,96

Ass. DE DES. RURAL DAS
PROIàIãâXRAS E PRODUTORES DE SANTA

[27/08/2013

5.162100

ASS. DE DES, RURAL DAS
PRODIggiRAs E PRODUTORES DE SANTA

27/08/2013

.19'751100

ASS. DE DES. RURAL DAS

05/09/2013

31904100

ASS. DE DES. RURAL DAS

11/09/2013

7‘911’82

ASS. DE DES. RURAL DAS

PRODRIÉTSCÃRAS E

PRODUTORES DE SANTA

PROãEêªO/ôAS E PRODUTORES DE SANTA
PRO%%TS(ÃRAS E PRODUTORES DE

SANTA

17/09/201SJL

DE DES. RURAL DAS
13.858,00 LASS.
PRODÍÉÉRAS E PRODUTORES DE SANTA

25/09/201É

76.935,60]

Emma/2013]

78.91084!

D M COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA.
D M COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS

]25/09/2013

78.919,8A]

D M COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS

-

ALIMENTICIOS LTDA.

ALIMENTICIOS LTDA.

25/09/2013

20.106,00

ASS. DE DES. RURAL DAS PRODUTORAS E PRODUTORES
DE SANTA
ROSA

30/09/2013

26.991,30

ASS. DE DES. RURAL DAS
PROIªgsªRAS E PRODUTORES DE SANTA

03/10/2013

2222200

ASS. DE DES. RURAL DAS
PRODREéTsªRAS E PRODUTORES DE SANTA

Éliº/2013

7.585,30

ASS. DE DES. RURAL DAS

8.456,90

ASS. DE DES. RURAL DAS

19.622,50

ASS. DE DES. RURAL DAS

E8“ 0/2013
23/10/2013

L

PROÉQIÉÉÃRAS

E PRODUTORES DE SANTA

PRODâÉªªT—(AS E PRODUTORES DE

PROIàUO'I'SOARAS

SANTA

E PRODUTORES DE SANTA
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30/10/2013

76.935,60"

D M COMERCIO VAREJiSTÃDE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

30/10/2013

29.622,50

ASS. DE DES. RURAL DAS PRODUTORAS E PRODUTORES DE SANTA
ROSA

05/11/2013

9.315,90

12/11/2013

76.935,80

D M COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS

79.002,001

D M COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

[

massª]

D M COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

]

79.002,00]

D M COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

]

14/11/2013

7.865,00

ASS. DE DES. RURAL DAS PRODUTORAS E PRODUTORES DE SANTA
ROSA

09/12/2013

1.359, so

ASS. DE DES. RURAL DAS PRODPigSCÃRAS E PRODUTORES DE SANTA

30/12/2013

76.955,00

14/11/2013
14/11/2013
14/11/2013

~

'
ASS. DE DES. RURAL DAS PRODÃÉÉCÃRAS E PRODUTORES DE SAN TA

D

~
~~

M COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

.

.

._.,____FBE'ÍÉÉ'ÉÉ'ÉÍW_S__. _

..

J

ALIMENTÍCIOS LTDA.

.

..

..

.

..

SOMA DOS
EAGAMENTQSABSL

1.412.123,93

D M COMERCIO V

ASS. DE DES. RURAL DAS PRODUTORAS E PRODUTORES DE SANTA
_ROSA

ITOTAL DAS DESPESAS

0

/f*

.1

..

83'

288.575,57

17

1.700.699,50

100

,

ManifeStação da entidade:

Solicitação de Auditoria - SA nº 030-007/2014, de
Prefeitura Municipal de Tutóia/MA, encaminhou email com a seguinte

Em atendimento

06/06/2014,“ a

à“

justiiicativa:
Tendo em Vista as dificuldades encontradas na operacionalização do
programa no exercício 2012 por conta da estiagem , dessa forma apenas em
2013 passamos efetivamente a trabalhar com aquisição dos gêneros e por se
tratar de uma nova política de aquisição de alimentos e por ausência de
organização dos produtores locais para fornecimento dos mesmo, houve a
necessidade de um tempo para nós familiarizar e adaptar a nova metodologia
e organizar a chamada publica, assim possibilitando que as compras ocorresse
[sic] somente a partir do segundo semestre“.
"

Análise da equipe:
A aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar com menos de
30% dos recursos repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, contraria O disposto no caput
do art. 24 da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/13, que estabele essa percentagem para a
aquisição diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas
organizações, priorizando os assentamentos da reforma agrária, as comunidades
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1

01

tradicionais indígenas

e

11.947/2009.

comunidades quil ombolas, conforme

o

art. 14, da Lei nº

Essa lei, que dispõe sobre o atendimento
da

alimentação escolar, está em
vigor desde sua data de publicação (17/06/09),
tempo razoável para que a Prefeitura
Municipal já houvesse empregado esforços no
sentido de informar e incentivar a

organização dos produtores locais para o fornecimento
dos gêneros alimentícios, além de se
os estudos necessários a dar suporte aos
planejamentos da execução dos recursos
oriundos do PNAE ao longo dos anos.

realizar

Dessa forma, permanece a constatação.

2. PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE
QUADRAS POLIESPORTIVAS -

exercício 2013

Objeto doPrograma: Construção de quadra poliesportiva
coberta, conforme
Termo de Compromisso no Plano de Ação Articulada PAR nº 203829/2013.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto
.

Montante dos recursos financeiroszRSB 545.457,02

_

Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos
financeiros, transferidos
pelo FNDE à conta do Plano de Ações Articuladas PAR, correspondente ao Termo de
Compromisso nº 203829/2013.

Constatações:
.

2.1 Ausência de aplicação dos recursos transferidos
pelo FNDE no
mercado financeiro.
Fato :
A Entidade não aplicou os recursos do
Programa/Convênio no mercado

financeiro.

Evidências:

Extrato de movimentação bancária, Banco do Brasil, Agência nº
2746-4,

Contas nº(s):

-

26065—7,

periodo de 09/04/2013

a

12/04/2013

«

não auferido R$102,80,- 26603—8,

Rendimento

—

'

período de 09/04/2013

a

-

12/04/2013

não auferido R$82,23,- e
—

R$127.398,84

2845-3, período de 05/11/2013

RA. Nº 23/2014

a

27/11/2013

-

R$101.912,35

-

Rendimento

R$127.398,84

-

Rendimento
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não auferido R$189,93.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 030-003 de 04/06/2014, a
Prefeitura encaminhou via e—mail, em 03/07/2014, Guia de Recolhimento da União GRU e
e
sessenta
Comprovante de Pagamento, no valor de R$ 411,65 (quatrocentos e onze reais e
cinco centavos), relativos ao valor não auferido no mercado financeiro, devidamente

atualizado.

Análise da equipe:
Apesar de a Prefeitura Municipal realizar o recolhimento do valor solicitado
aos cofres do FNDE, mantém-se a constatação, tendo em vista que deixou-se de beneficiar
as ações do programa com os recursos advindo da aplicação financeira. A obrigatoriedade
da aplicação dos recursos no mercado financeiro encontra-se prevista na
Resolução/CD/FNDE nº 13, de 21 de março de 2011, Art. 1'7:

”Enquanto não utilizados pelos municípios, estados e Distrito Federal, os
recursos transferidos deverão ser, obrigatoriamente, aplicados em caderneta
de poúõançã aberta espe'ciâcàmente para essa finalidade, quando'a previsão
do seu uso for igual ou superiora 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
mes”.

valor recolhido pela Entidade consta registrado no Sistema Integrado de
Administração Financeira - SIAFI, Módulo Consulta Registro de Arrecadação, em
O

04/07/2014.

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

Fato:
Os saldos existentes nas contas bancárias, inclusive os aplicados no mercado
foram restituídos ao FNDE conforme disposto no art. 23 da Resolução
não
financeiro,
nº
12/2012.
CD/FNDE

Evidências:
Extratos Bancários

—

Banco do Brasil, Agência nº 2746, Contas Correntes

n.º(s):
a) 000026065-7

Saldo identificado "em maio/2014, R$10.620,81,

b) 000026803—8

Saldo identificado em maio/2014, R$ 5.151,79,

o)

0000253634

Saldo identificado em maio/2014, R$10.018,84, e
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d) 000025076—7

Saldo identificado em maio/2014, R$15.785,63.

'Ianifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº
030-003de 04/06/2014, a
Prefeitura encaminhou via e—mail, em 03/07/2014, Guia de
Recolhimento da União - GRU e
Comprovante de Pagamento, no total de R$42.550,46
(Quarenta e dois mil, quinhentos e
cinquenta reais e quarenta e seis centavos), relativos a
restituição de saldos dos recuros
transferidos pelo FNDE para construção de coberturas/quadras
escolares.

Análise da equipe:
Apesar de a Prefeitura Municipal realizar O recolhimento
dos valores relativos
aos saldos existentes, mantém-se a constatação,
uma vez que a ausência de devolução dos
sados contraria o disposto no Art. 23, da Resolução/CD/FNDE nº
13/2012:
"Os municípios, estados e o Distrito
Federal deverão restituir ao FNDE os
saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes
das receitas
obtidas em aplicações financeiras realizadas, no prazo
improrrogável de 30
(trinta) dias a contar do término do prazo estabelecido no artigo 11.

Aiii;

ii!"

”Os entes federados beneficiários dos
recursos para construção de unidades
« Proinfâncía
e quadras esportivas escolares do PAC 2
deverão finalizar as obras, objeto do Termo de Compromisso
pactuado, no
prazo de 548 (quinhentos e quarenta e oito) dias após a liberação
financeira
da primeira parcela”.
de educação infantil

2.3 Ausência de identificação da documentação comprobatória
com o
nome do Programa ou Convênio.

Fato:
A Prefeitura não identificou as notas fiscais das despesas efetuadas
à conta
o nome do Programa/Convênio.

específica com

Evidências:
Notas Fiscais das despesas relacionadas a execução 2012
pelas empresas:
-

—

e

2013, emitidas

AE, Global Construções LTDA.
AGEPRES

«

Serviços e Participações LTDA.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 030-003/2014 de 04/06/2013, a
qual solicitou justificativas pela ausência de identificação da documentação comprobatória
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das despesas com o nome do Programa e do FNDE, a Prefeitura Municipal de Tutóia/MA
providenciou a identificação da documentação nos termos solicitados.

Análise da equipe:
A medida adotada pela Prefeitura ratifica a constatação, dessa forma,
mantém—se a mesma. A ausência de identificação da documentação comprobatória das
despesas com o nome do Programa e do FNDE contraria o disposto no Art. 59, Inciso HI,
Letra ”p" da Resolução/CD/FNDE nº 13/2012, e alterações posteriores:

”As despesas realizadas pelo município, pelo estado ou pelo Distrito Federal
serão comprovadas mediante documentos fiscais originais ou equivalentes, na
forma da legislação regulamentará qual a entidade responsável pela despesa
estiver sujeita, devendo os recibos, faturas, notas fiscais e quaisquer outros
documentos comprobatórios ser emitidos em nome do município, do estado ou
do Distrito Federal, identificados com o nome do FNDE/MEC e do Programa e
ser arquivados em sua sede, ainda que utilize serviços de contabilidade de
terceiros,juntamente com os documentos de prestação de contas na forma
definida art. 30, pelo prazo mínimo 10 (dez) anos contados da data da
aprox/açao da respectiva prestação de contas ou do Julgamento da Tomada de
Contas Especial pelo Tribunal de Contds da União (TCU), quando for o caso”.

i

acima exposto, temos o Parecer nº 41/2007, de
27/07/2007 emitidido pela Procuradoria Federal do FNDE, no quai conclui:

Corroborando com

0

“(...) a não identificação dos documentos comprobatórios das despesas, tem-se
que tais irregularidades são bastantes graves e comprometem, seriamente, a
execução do Programa, inviabilizando a identificação dos recursos atrelados
(..), a prestação de contas na. forma estabelecida pelo Programa e, por
conseguinte, a fiscalização da correta utilização desses recursos, dando
margem do 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 ( ...)".
E

por fun,

o

Acórdão 795/5008

-

da Primeira Câmara/TCU:

"(...) a identificação dos documentos não é um preceito inútil, pois visa
relacionar os documentos comprobatórios ao Programa, de modo a evitar que
o mesmo documento fiscal seja ou tenha sido utilizado para comprovar
despesas de mais de uma fonte".
2.4 Desconformidade dos dados informados no SIMEC.
Fato:
Os dados constantes do sistema não estão condizentes com a execução
realizada:
ausência de calcadas (canaleta de concreto com tampa em chapa de aço) nas quadras
—

visitadas,-
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ausência de limpeza do local da obra, inclusive
nos 1) anheiros das quadras;
, ausência das barras
de apoio para deficiente;
ausência de espelho plano 4 mm;
- portão
de acesso à quadra, sem pintura;
- ausência
de luminárias,- ausência
de banco de concreto armado, sem arestas;
- ausência de
lavatórios ou inclusão de lavatorios de plásticos
e torneiras de plásticos ao
invés das torneiras cromadas;
- ausência
de pastilhas - porta acesso banheiros;
- ausência
da estrutura metálica com tabela de 1) asquete
e das estruturas metálicas para
rede de vôlei; e
portão de acesso sem pintura.
—

—

—

Evidências:

Tadeu) e

-

Escola

Visita in loco nas quadras construídas na Sede do
Município (Escola São Judas
nos povoados Alto Comum, Bom Gosto e Seriema,
e Relatório Fotogréﬁco.

Expedito Baqui (sem calçaadas/Desnível)

~
~~
~

~
~
._ ..»

~

Alê

.

..
Escola Damy vargas . ausencxa hana de apolo
b a nl ) eim
e men t es
_

Enid-r61

A

.

..
..
.
'
' ."
,.
Quadra Escola Darcy Vargas - Falha colocação porta banheiro
v

.

—
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4.1. As quesztões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em

itens específicos deste Relatório, para cada um dos programas fiscalizados, constando
adiante as respectivas recomendações

&

encaminhamentos propostos.

Nas constatações referentes aos subitens 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 2,2, 2.3, 24, 3.1,
foram verificadas impropriedades na operacionalização do Programa, que merecem atuação
da Diretoria técnica desta autarquia responsável pelo Programa.

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

5. Recomendações:
5.1. ÁDIRAE - para orientar

&

5.1.1. quanto àiguarda

PREF MUN DE TUTOIA/MA
e

manuseio de gêneros alimentícios, conforme

subitemms) 1.1.
5.1.2. & identiflcar as notas fiscais com
conforme subitem(ns) 1.2.

5.1.3.

a

manter

e

gerir

os

o nome do

Programa e do FNDE,

recursos do Programa em sua conta

específica, conforme subitem(ns) 1.3.

5.1.4. a observar as normas que regem a aquisição de gêneros
alimentícios da Agricultura Familiar, conforme subitem(ns) 1.4.
5.2. A DIGAP

5.2.1. orientar a Prefeitura Municipal de Tutóia/MA, & observar 0 que as
normas regulamentares do Programa determinam quanto à identiflcação da documentação
comprobatória de despesa, conforme subitem(ns) 2.3.

5.2.2. orientar a Prefeitura Municipal de Tutóia/MA, aobsewar o que as
normas regulamentares do Programa ou do Convênio determinam quanto à necessidade da
aplicação dos recursos no mercado financeiro, conforme subitemms) 2.1.
5.2.3. orientar a Prefeitura Municipal de Tutóia/MA, & observar o que as
normas regulamentares do Programa determinam quanto à restituição de saldo, conforme
subitem(ns) 2.2.
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5.2.4. para orientar a Prefeitura Municipal de Tutóia/MA, quanto à
necessidade de implementar as medidas necessárias quanto ao saneamento das restrições e
desconformidades contidos no SIMEC, bem como, adotar as providências cabíveis quanto ao
saneamento dos pagamentos realizados sem a devida execução dos serviços, conforme
subitem(ns) 2.4.

5.2.5. orientar a Prefeitura Municipal de Tutóia/MAJ & utilizar os
recursos repassados à conta do PAR dentro do cronograma estabelecido e nas ações
contempladas no Termo de Compromisso conforme subitemúw) 3.1.

6.

Encaminhamento:

6.1. à Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP, para
conhecimento e comunicação à COAUD, no prazo máximo de 30 dias, das providências
adotadas em relação às recomendações contidas no subitem 5.2.

6.2. à Controladoria Geral da União - CGU/MA, em atendimento ao disposto
nos art. 8º e 99 da IN/CGU nº 07, de 29/12/2006;
'

à P'iªe'féíturá

G.S'Ç

"616

Municipi'd"ãê“TúEóíà/MA,' "pára""õóilll'e'oinlêlltO'

e

providências cabíveis.
6.4. 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 5.1; e para encaminhar ao Conselho de Alimentação
Escolar - CAE, em razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório
de Auditoria para conhecimento do contido no item 1 Programa Nacional de Alimentação
Escolar.
—

6.5.

Coordenação de Auditoria

COAUD, para aóompanhar as
recomendações à DIRAE, contidas no subitem 5.1, à DIGAP, contidas no subitem 5.2, e à
CGAUX, contidas no subitem 5.3.
à

-

6.6. à DIFIN, por intermédio da CGCAP, para subsidiar as análises de
prestação de contas dos Programas PNAE/2013, Plano de Ações Articuladas PAR, TC nº
00409/2013, e no Plano de Aceleração de Crescimento - PAC 11, TC nº 203829/2013,
consignados no presente relatório.
—

~~
“

Em 15/08/2014

,fN

AUDIT/COFIC/DIFIP

ªx

X

xx
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RELATÓRIO DE AUDITORIA íNTERNA Nº 23/2014
DESPACHO

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

Em

(lª/DÁ! (i))g ”H
ghefe da DIVAP

De acordo.
Encaminhe—se ao Senhor Presidente do FNDE para conhecimento.

Bªilª/ªí
Auditora—Chefe Substituta

Ciente.
Retorne-se à Auditoria Interna para adoção dos encaminhamentos propostos.

Em

ªliª/Jiªº

,.

&
Presidente
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