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RELATÓRIO DE AUDITGRIA Ne. 35/2014.

PREF MUN DE MANOEL VIANA/RS

Auditoria realizada nos Programas/Convênios financiados com recursos
transferidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em
cumprimento ao Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna - PAINT/2014 e em
atendimento ao disposto no item 8 da Informação nº 97/2014— COFIC/AUDIT/FNDE/MEC, de
29/08/2014, que sugeriu a inclusão do município de Manoel Viana/RS, com fmalidade de
fiscalizar o Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, exercícios de 2013 e 2014
em decorrência da Recomendação nº 08, de 03/07/2014, encaminhada pelo OF. GAB.
01/701/2014, de 10/07/2014 do Ministério Público Federal/Procuradoria da República no
município de Uruguaiana/RS. Foram examinadas no período de 29/09 a 03/10/2014 as
seguintes ações:
—

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - exercício 2013;
»
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - exercício 2014.
Analisados por:
e
-

e

Histórico:
Por meio do item 8 da Informação nº 97/2014— COFIC/AUDIT/FNDE/MEC, de
29/08/2014, que analisou & Recomendação nº 08, de 03/07/2014, encaminhada pelo do OP“.
GAB. 01/701/2014, () Ministério Público Federal/Procuradoria da República no município de
Uruguaiana/RS, PRM-URU-RS-3346/2014, Inquérito Civil IC nº 1.29.011.000121/2013—81,
de 10/07/2014, com o seguinte teor:
—

2.
A seguir, estão transcritos trechos da supracitado Recomendação,
endereçada ao Sr. Auditor-Chefe desta autarquia:

CONSIDERANDO

o

Relatório de Vistoria Técnica emitido pelo Conselho Regional de

Nutricionistas Zª Região que apontou as seguintes irregularidades nas ações do
PNAE'vinculadas ao trabalho do Nutricionista que atua no município: a) o não
desempenho de atividades obrigatórias e complementares (...) b) a ausência de
—

Procedimentos Operacionais Padronizados; c) inexistência de controle de temperatura
de equipamentos e alimentos (,,,) a') inexistência de transporte adequado para
gêneros alimentícios perecíveis,- e) inadequação da composição e carga horária
técnica mínima semanal do Quadro de Nutricionistas atuando no município (...) f) o
caráter não participativo dos membros do Conselho de Alimentação Escolar,-
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CONSIDERANDO os relatórios de diligências realizadas por este M Mistério Público
Federal na Secremn'a Municipal de Educação de Manoel Viana/RS e em duas escolas
do município cadastradas no PNAE, que registrae os seguintes apontament s: a) a
indicação de nove alunos do Centro Integrado de Atenção às Necessidades Especiais
CIANE, atendidos com recursos da saúde, 'no quadro ”Clientela atendida pelo PNAE
(censo escolar)”, no sítio do PNAE na rede internet; b) ineficiência dos controles de
distribuição e consumo de alimentos; o) armazenamento irregular de gêneros
alimentícios(...); d) inexistência de veícàlo especial para transporte de gêneros
alimentícios perecíveis (,,,) e) inexistênáia de controle de estoque e de data da
fabricação/validade dos alimentos (...); D espoagem de alimentos sem identificação de
procedência (...); g) ausência de registro de ocorrências que envolvam (:
qualidade/validade dos dimentos; h) ínexíktência de controle de pragas e roedores
(...) i ) irregularidade nos pagamentos aos fôrnecedores; j) armazenamento de víveres,
nas escolas, sem controle de datas de uso/validade (...); k) aquisição de produtos de
baixa qualidade e de pouca aceitaçãqentre os alunos; ]) pouca ou nenhuma atuação
do Conselho de Alimentação Escolar no nu nícípío; m) falta de alimentos nas escolas
para o preparo do cardápio sugerido; n) ausência de identificação do Programa nos
documentos fiscais utilizados para comprcvar despesas com recursos do PNAE; o)
inexistência de atestado de recebimento nas notas fiscais vinculadas ao PNAE;
—

~

(...) CONSIDERANDO que o Sistema de Cadastro de Nutricionistas do PNAE
SINUTRI, registra a existência de dois )rofíssionais Nutricionistas atuando 'no
Município de Manoel Viana enquanto o relatório de visita técnica/inspeção do
Conselho Regional de Nutricionistas 2ª &egíão, bem como o Relatório do Setor de
Alimentação Escolar do Muníci'piajuntadas ao Inquérito Civil em andamento neste
MPF, dão conta da existência de apenas um profissional Nutricionista Responsável
Técnico atuando em Manoel Viana/RS; '

—

—

CONSIDERANDO as vistorias do Setor de Vigilância Sanitária da Secretaria
Munic-ipa! de Saúde de Manoel Viana/RS (.. ) realizadas, a primeira no 20 de maio de
2014 e as demais, nos dias 10 e 11 dejunhc de 2014, que fazem relato das seguintes
[situações: a) inexistência de alimentos na; escolas no dia 20 de maio de 2014,- b)
ínadequação da forma de transporLe dos gêneros alimentícios (...); c) embalagem de
alimentos em sacos plásticos impróprios pa ra esta finalidade; d) (...) não há controle
de temperatura e manutenção nos equipamentos de resfriamento dos alimentos nas
escolas (...); e) há poucos alimentos disponí eis nas escolas em relação ao número de
alunos atendidos;
CONSIDERANDO ós apontamentos realizaa os pela Controladoria—Geral da União por
meio do Relatório de Fiscalização nº 01111, decorrente de exames realizados sobre
ações do Governo Federal no município de Manoel Viana/RS, desmente do 259 Evento
do projeto de Fiscalização a partir de Sorteiçs Públicos, formalizado em 9 de outubro
de 2007, que apontou seis constatações relativas à'ação ”Apoio à Alimentação Escolar
na educação Básica”, das quais três permanecem como não sanadas;
,

'

CONSIDERANDO que cabe ao FNDE fiscalizar
Alimentação Escolar;

a

execução do Programa Nacional de

(...) CONSIDERANDO que os alunos da atefção básica da rede municipal de ensino
de Manoel Viana poderão ser prejudicados pela ausência dos recursos proveniente do
PNAE;

RESOLVE RECOMENDAR AO SETOR DE AUDITORIA INTERNA DO FUNDO-._L., v.,L-u

JX
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NACIONAL DF. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, na pessoa de seu Auditor—
Chefe, a adoção da seguinte providência:
1 -

A REALIZAÇÃO de frscalização em campo no Município de Manoel Viana/RS, para
exame das ações relacionadas à execução do Programa Nacional de Alimentação
Escolar".

Com a finalidade de analisar a recomendação do Sr Procurador, foram

3.

realizadas pesquisas nos sistemas internos desta autarquia, tendo sido
veiífícaa'o que:
conforme afzrmado pelo Procurador, o município de Manoel Vimm/RS'
foi fiscalizado pela Controladoria-Geral da União, em cumprimento ao 259
Sorteio do Projeto de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos, cujos
resultados estão consignados no Relatório de Fiscalização nº 01111 (cópia
311

anexa).

3.2
Os trabalhos da CGU foram realizados no período de 16/10/2007 a
18/12/2007, tendo sido fiscalizados, em relação aos programas gerenciados
por esta autarquia: 0 Programa Nacional de Alimentação Escolar“ PNAE
(Montante de recursos ãnanceiros: R$ 103.902,40); Programa Dinheiro Direto
PDDE (Montante de recursos financeiros R$ 5.660,20) e
na Escola
Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar» PNATE (Montante de
recursos financeiros R$ 38.417,84).
-—

—

—

—

Após o encaminhamento do referido relatório a este FNDE, as
3.3
providências adotadas relativas ao PNAE foram as detalhadas a seguir:
Ofício nº 2087/2008-CGPAE/DIRAE/FNDE, de 31/12/2008 (em anexo)
Encaminhado do prefeito municipal com orientações relativas ao programa,
bem como solicitando documentação que comprove a regularização das
constatações apontadas, no prazo de 30 dias, informando, ainda, que as
orientações seriam cadastradas nesta autarquia para verificação do seu
cumprimento em auditorias futuras.
—

Ofício nº 2088/2008-CGPAE/DIRAE/FNDE, de 31/12/2008 (em anexo)
Encaminhado à Presidente do Conselho de Alimentação Escolar— CAE com
orientações relativas às atribuições a serem desempenhadas pelo CAE, bem
como solicitando o envio de Relatório Conclusivo acerca dos fatos e a ata da
reunião realizada com o intuito de discutir o assunto em questão.
—

Não há registros, no âmbito desta Auditoria Interna, de atendimento
solicitações encaminhadas pelos ofícios supracitados.

3.3.1
às

De acordo com as providências acima adotadas verifica-se que não
3.4.
houve prejuízo ao erário, tendo em vista que foram encaminhadas somente
orientações. As constatações do referido relatório, referentes ao PNAE, foram:
inexistência de notificação acerca dos recursos do PNAE recebidos pelo
nmnicípio; convites homologados sem a ocorrência de três propostas válidas;
inexistência de identificação do PNAE em documentos ÍÍSCGÍS conmrobatórids

RA. Nº 35/2014 / PREF MUN DE MANOEL VIANA

"“

3 gle;23

de despesas,- insuficiência nos controles da merenda escolar,- inexistêncía de
nutricionista responsável técnico pelo Programm (; falta de atuação do
Conselho de Alimentação Escoíar.
4.
Cabe ressaltar que não há registro de Escalização in loco realizada por
esta Auditoria Interna no referido município, bem como denúncia ou demanda
oriunda dos órgãos de controle recebidas até a presente data.

De acordo com os autos do ICP, (fl. 26),

foi declarado pela Secretária
de Educação do município, que o Centro Integrado de Atenção às
Necessidades Especiais » CIANE vinha sendo atendido com recursos da
Saúde. Porém, o Ministério Público Federal afirmou que O referido Centro
constava como beneficiado pelo PNAE no sítio do FNDE, confirmado pelas
6.1

pesquisas em anexo. A Secretária informa, ainda, que o município não havia
atualizado essa informação junto ao FNDE/PNAE, Ressalta—se que no exercício
de 2014 o Centro Integrado não consta como beneficiário dos recursos do
PNAE.

Considerando que o prazo para cumprimento da recomendação om
7.
analisada (60 días), é insuficiente para planejamento, a execução dos
trabalhos in loco e emissão do relatório, foi solicitado por meio do Ofício nº
754/2014—AUDIT/FNDE/MEC, de 25/08/2014, (fl. 72) prorrogação do prazo em
mais 30 días. Foi informado, ainda, que a fiscalização será executada no
período de 29/09 a 03/10/2014.
Pelos motivos detalhados, esta Coordenação sugere a inclusão do
município de Manoel Viana/RS no PAINT/2014 com a finalidade de fiscalizar o
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, exercícios 2013 e 2014.
8.

—

!. PROGNACIONAL DE ALIMENTAÇÃO

ESCOLAR

-

exercício 2013

'

Objeto do Programa: 'I'ransferêncía 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 transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 47.680,00
Extensão dos exames:
:

Analisada & aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, do exercício 2013.
—

Constatações:
1.1 Realização de

licitação em modalidade inadequada.
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Fato:
Para a realização das despesas com aquisição de gêneros alimentícios,
verificou-se que foram realizados certames licitatóriOS na modalidade Carta Convite e

Dispensa de Licitação, indevidamente, uma vez que os repasses realizadOS pelo FNDE no
exercício de 2013, totalizaram () valor de R$47.680,00 e O procedimento adotado pela
Prefeitura Municipal caracterizou fracionamento de despesa.

Evidências:
Processos Licitatórios de Dispensa e Convite n.º 005/2013
Processo
Licitatório 11.9 014/2013 - Processo Administrativo 11.9 030/2013 6 Documento s/nº, de
02/10/2014.
—

Manifestação da entidade:
SA nº 043—001/2014, de
01/10/2014, a Prefeitura apresentou por meio do documento s/nº, de 02/10/2014, a seguinte
Em atendimento

justificativa:

à

Solicitação de Auditoria

—

'

Quanto as Dispºmos de Licitações aconteceram em decorrência da falta de
Planejamento de Secretaria de Educação, que não considerou todos os prazos—
necessários para Processar uma Licitação, bem como, as limitações de
Empresas coin interesse de participarem das Licitações Públicas. Tendo em
vista o início do ano letivo, a obrigatoriedade do fornecimento da merenda
escolar e o Parecer da Procuradoria Jurídica que definiu a modalidade de
Dispensa de Licitação, onde a Senhora Prefeita Municipal acolheu o Parecer
jurídico determinando as referidas aquisições dentro desta modalidade.

Quanto à utilização da Modalidade Carta Convite, foi utilizada por ser a
modalidade mais simples, facilitando a participação das Empresas. Também
foi considerado que o valor anual não ultrapassaría () limite estabelecido no
art. 23, inciso H, alínea ”a”, da Lei 8.666/93, bem como, suas alterações
posteriores. Mesmo nesta modalidade Carta Convite havia inúmeras licitações
desertas, diante desta situação passou ser adotada a Modalidade de Pregão.
Quanto 0 Pregão ser Presencial, foi levada em consideração a baixa estrutura
técnica da Região, as Empresas ainda tem uma grande resistência as novas
tecnologias, bem como a má qualidade da internet. Todos os Editais são
analisados e aprovados pela Procuradoria jurídica, que corrobora com a
modalidade aplicada.

Análise da equipe:
A Prefeitura, em sua resposta, reconheceu que utilizou modalidade indevida
para realizar as aquisições de alimentos, justificando que a falha decorreu da falta de

planejamento.
Considerando ainda, que o Acórdão 1084/2007 TCU - Plenário, afxrma queva
Entidade deve realizar o planejamento prévio dos gastos anuais, de modo a evitar 0
—
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dais
(

fracionamento de despesas de mesma natureza, observando que o valor limite para as
modalidades licitatórias é cumulativo ao longo do exercício financeiro, a fim de não
extrapolar os limites estabelecidos nos artigos 23, 2ª, e 24, inciso II, da Lei no 8666/1993.
53

Fica, portanto, mantida a constatação.

1.2 Ausência de pesquisas prévia de preços para aquisição de gêneros

alimentícios.
Fato:
Dos certames licitatórios realizados, na modalidade carta convite, verificou-se
que não foi realizada a pesquisa prévia de preços balizadora dos custos para aquisição dos
produtos alimentícios.

Evidências:

Convite nº 005/2013
administrativo nº 030/2013.

-

Processo Licitatório nº 014/2013
.

—

,.

Processo
'

.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria — SA nº 043-001/2014, de
01/10/2014, a Prefeitura apresentou por meio do documento s/nº, de 02/10/2014, a seguinte

justificativa:
Para fms da instrução do Edital de licitações a Comissão Permanente de
Licitações vinha considerando no exercício de 2013, que o preço “de
referencia apresentado pela Coordenação da Merendá Escola-r, juntamente
com (? Nutricionista era precedido por uma ampla pesquisa de mercado, as
referidas autoridades municipais estabeleciam um preço de referencia a
ser seguido pela Comissão de Licitações durante o julgamento do Certame,
(Memorandos 096 e 097 e seus anexos, elaborados pela Secretaria de
Educação, ambos datados em 09 de abril de 2013, fiª. 021 a 024”, do
Processo 030/2013). A CPL sempre que recebia os referidos Memorandos,
peças iniciais da instrução do Processo licitatório, questionava a
Coordenação da Merenda Escolar, se os preços previstos nos respectivos
Memorandos estavam balizados com os preços praticados no mercado e se
havia sido realizado uma ampla pesquisa de mercado, tendo em vista que
os mesmos seriam os balizadores no julgamento da Comissão, esta foi à
razão da adoção dos já citados Memorandos como pesquisa de mercado.

Análise da equipe:
A Comissão Permanente de Licitação informou que questionou à Coordenação
da Merenda Escolar, se 0 preço de referência apresentado por meio de Memorando nas
licitações, juntamente com & nutriçionísta foi precedido de uma ampla pesquisa de
mercado) contudohâo foi méncionado & equipe de auditoria se houve respostas por aquela
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Coordenação.

memorandos citados só constavam a solicitação da Secretaria de Educação
3a com preços cotados no estabelecimento comercial interessado que iria participar da
licitação e que encontrava—se com documentação necessária para habilitação.
Os

A ausência de pesquisa de preços, anterior à apresentação das propostas dos
fornecedores ou da *ealização das compras, prejudica a economicidade nas compras com
recursos públicos, tendo em vista que a realização da pesquisa de preços e' instrumento
balizador, além de dar maior transparência as despesas realizadas com recursos públicos,
em atendimento ao que estabelecem os arts. 15, § iº, e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993,
segundo os quais, respectivamente, a licitação deverá ser precedida de ampla pesquisa de
mercado.
Dessa forma, permanece a constatação.

1.3 Ausência de nutricionista vinculado ao setor de alimentação
escolar da Entidade e cadastrado no FNDE

Fato:

nutricionista

Sm.,- _

CRN
vinculada, exclusivamente ao setor de alimentação escolar da Entidade Executora.
A

é

Evidências:
Termo de Posse da nutricionista, de 20/05/2011.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 043—004/2014, de
01/10/2014, a Prefeitura apresentou por meio do documento s/nº, de 02/10/2014, a
seguinte justificativa:
—

Inicialmente quando foi nomeada para o Município de Manoel Viana a
mesma tinha dedicação exclusiva a alimentação escolar, no ano de
2012 houve necessidade de mais profissional na área pelo Município
ter impedimentos legais para nomeação de profissionais (Lei 101 da
responsabilidade fiscal) então optamos por ampliar 10 horas à carga
para atender casos de extrema
horária da Srª
gravidade na Saúde (obesidade e desnutrição). Até 0 momento a
mesmo tem um bom desempenho podendo atender sua função com
eﬁcz‘éncia.

Análise da equipe:
A Prefeitura informou que a nutricionista tinha dedicação exclusiva a
alimentação escolar, no..entanto,.em 2012 «pela. necessidade da contratação de mais( amm-
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profissional na área e pelo impedimento legal da Lei de Responsabilidade Fiscal, optou—se
por ampliar a carga horária da nutricionista em 10 horas para atender casos de extrema
gravidade na Saúde.
Quanto a matéria, verifica-se () não atendimento ao disposto no § liº, do art.
14-, da Resolução CD/FNDE nº 38, de 16/07/2009 e alterações posteriores que determina a
obrigatoriedade de o nutricionista que atua no Programa ser vinculado ao setor de
alimentação escolar da Entidade Executora, razão pela qual fica mantida a. constatação.

1.4 Quadro técnico de
parâmetros numéricos estabelecidos.

nutricionista em desconformidade com os

Fato:
O quadro técnico da Prefeitura de Manoel Viana/RS é composto apenas por
uma nutricionista, em desconformidade com os parâmetros numéricos mínimos

estabelecidos pela Resolução CFN 465/2010.

Evidências:
Consulta ao SINUTRI, em 25/09/2014

e

informações prestadas pela

responsável técnico do Programa.

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria
SA nº 043-004/2014, de
01/10/2014, a Prefeitura apresentou por meio do documento s/nº, de 02/10/2014, a seguinte
—

justificativa:
'

Diante das arrecadações a menor nos últimos anos que afetam ,os municípios,
inclusiveManoel Viana", o gasto percentual com folha de pagamento aumentou
em relação a Receita Corrente Liquida. Nosso Municipio desde o ano de 2012
ultrapassou os limites constantes na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei
101/2000, Artigo 22, Parágrafo único, incisos I a V. (Anexo I)
Em virtude desses índices a municipalidade está impedida de criar vaga para
mais um profissional técnico na área, conforme comprovação no Modelo 9
Demonstrativo dos Limites RGF, do Tribunal de Contas do Estado do Rio
Grande do Sul. (Anexo II)

—

—

Í

Lembrando, que mais um profissional da área técnica geraria ao município um
custo anual de R$ 43.998,92 com vencimentos e encargos, sem a aplicação do
plano de carreira do servidor que ao longo dos anos este vai adquirir novas
vantagens.
corpo técnico da prefeitura é composto de 01(uma) nutricionista
Coordenador da merenda escolar.
O

'

e

01(um)

Com vistas a Resolução CFN 465/2010 o número do quadro técnico está em
inconformidade, mas/953011011105 que diante dos alunos matriculados na rede
'5—42;_Çl<"_x,
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n'iunicipal nos últimos anos (máximo 525), essa discrepância percentual em
relação ao número de alunos e o profissional não é signiﬁcativa menos do 5%.
Entendemos que o trabalho efetuado pela nutricionista com a assessoria da
Coordenadora da Merenda Escolar não vem gerando nenhum dano ao serviço
prestado.

Análise da equipe:
A Prefeitura argumenta do impedimento da criação de vaga para contratação
de um profissional técnico, devido ao custo anual que geraria ao munícipio e o mesmo ter
ultrapassado os limites constante da Lei de Responsabilidade Fiscal.

alunos

e o

Argumenta ainda que & discrepância percentual em relação ao número de
prolissíonal não é significativa, ou seja, menos de 5%.

A ausência de um quadro técnico de Nutricionistas condizente com a
quantidade de alunos atendidos pelo Município dificulta o cumprimento das atribuições
elencadas no capítulo V da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, e alterações
posteriores, ”das ações de educação alimentar e nutricional e de segurança alimentar e
nutricional”, além de contrariar os parâmetros numéricos estabelecidos na Resolução CF N
nº 465/2010 e suas alterações posteriores.

Ademais, a insuficiência daquele profissionais impossibilita
acompanhamento das ações de educação alimentar implementadas pela Prefeitura
dificulta o cumprimento das atribuições previstas na legislação do Programa e ainda,
qualificação dos profissionais responsáveis pela manipulação de alimentos nas escolas.

o
e

a

Para cumprir as atribuições preconizadas nos normativos supracitados e os
parâmetros numéricos recomendados de nutricionistas por escola, o quadro efetivo deveria
ter 01(um) Nutricionista classificação RT, 01(um) Nutricionista classificação QT a cada
fração de 501 alunos, conforme preceitua 0 artigo 10 da referida Resolução.
Dessa forma, permanece a constatação.

1.5 Ausência de atualização cadastral do Responsável Técnico pelo

Programa.

Sra,

Fato:

Em consulta aos dados do Sistema de Cadastro de Nutricionista do PNAE CRN
SINUTRI, no período da fiscalização, verificou-se que a
, consta como cadastrada, no entanto não faz mais parte do quadro técnico do
Programa.

Evidências:

Consulta ao SINUTRI, em 25/09/2014

e

informações prestadas pela

responsável técnico do Programa.
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Manifestação de entidade:
Eniatendiniento à Solicitação de Auditoria nº 043—004/2014, de 01/10/2011L
Prefeitura Municipal de Manoel Viana/RS justificou que:

a

Entraremos em contato com a Srª.
para que a
mesma retire seu nome do cadastro, pois somente a mesma pode fazer esta

..

solicitação.

-

Análise da equipe:

A Prefeitura informou que entrará em contato com a Sra.
para que seja realizada & desvinculação da mesma, a que demonstra que ainda o
cadastro no SINUTRI permanece desatualizado.
As pendências cadastrais do responsável técnico pelo Programa perante o
SINUTRI, do FNDE, contrariam 0 § Bº do art. 12, da Resolução/CD FNDE nº 26, de
,

17/06/2013
Dessa forma, mantém-se a constatação.

1.6 Ausência de oferta de alimentação escolar.

Fato:
A Prefeitura de Manoel Viana/RS não atendeu noªexercício de 2013 os 09
alunos matriculados no Centro Integrado de Atenção às Necessidades Especiais CIANE.
w

Memória de cálculo:

‘VT=AX‘DXC
V1“=9x200x050

VT:

900,00

Evidências:
Censo Escolar 2012
de alimentos, exercício 2013.

—

Clientela 2013 (Alunos por Escola)

e

guias de remessas

Manifestação de entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 043-004/2014, de 01/10/2014,
Prefeitura Municipal de Manoel Viana/RS justificou que:

a

Os Alunos do CIANE, estão matriculados nas escolas municipais de ensino
regular, tendo estes atividades na sala de Recursos Multifuncionais, constantes em cada
escola e os mesmos recebem a merenda escolar na escola onde freaiientam.

CIANE é a local onde estes os alunos com necessidades especiais tem o
tratamento com fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta e orientation
O

\

.
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educacional e também, atividades sócio—educativas e de terapia ocupacional.
Sendo que neste local recebem apenas lanches.

Analise da equipe:
A Prefeitura informou que os alunos do CIANE foram remanejados para
escolas municipais do ensino regular e recebem tratamento teraupético no CIANE, no
entanto não esclareceu como foram atendidos os 09 alunos beneficiados com recursos do
PNAE e constantes do censo de 2012 » Ciientela 2013.

Considerando que esta Autarquia transferiu recursos financeiros para CIANE,
no montante de R$900,00, para atender os 09 alunos no Censo 2012, o que não ocorreu,
bem como não foi realizado o recolhimento aos cofres desta Autarquia do referido valor.
Dessa forma, permanece a constatação da Prefeitura
ao não atendimento aos alunos do CIANE com alimentação escolar.

recolher

o

valor relativo

Identificação do responsável:
CPF:

-.669.540—-

Valor Original:

R$ 900,00

1.7 Atuação deficiente do CAE.

Fato:

Conselho de Alimentação Escolar - CAE não realizou ações de
acompanhamento da aplicação dos recursos transferidos à conta do PNAE, tais como:
O

monitoramento, aquisição, armazenamento, distribuição dos gêneros alimentícios

e

visita as

escolas.

Evidências:
Ata nº 01, de 08/10/2013, do CAE.

Manifestação de entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 043-002/2014, de 01/10/2014, o
ex- Presidente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar de Manoel Viana/RS justificou
que:

CAE deste município no ano de 2013 realizou poucas reuniões motivo
seus integrantes trabalharem em varias escolas, sendo que duas delas
situarem—se no interior do município.
0

Quanto ao acompanhamento da distribuição, armazenamento e visitas as
escolas eram feitas diariamente, pois eu trabalho em todos as escolas do
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Amalia-ªe

da equipe:

Os registros no livro ata, no exercício 2013, apenas mencionam as reuniões
para mudança dos membros do CAE. Quanto a afirmação que realizava visitas em todas as
escolas, não foi comprovada, pela ausência de relatórios de visitas ou documento similar.

Conforme art. 35 da Resolução CD/FNDE, nº 26, de 17/06/2013, que são
atribuições do CAE:

I

monitorar e ﬁscalizar a aplicação dos recursos

—

e o

cumprimento do disposto

nos arts. 29 e 39 desta Resolução;

H - analisar o Relatório de Acompanhamento da Gestão do PNAE, emitido pela
EEx, contido no Sistema de Gestão de Conselhos - SIGECON Online, antes da
elaboração e do envio do parecer conclusivo;

III - analisar a

prestação de contas d0 gestor, conforme os arts. 45 e 46, e
emitir Parecer Conolusivo acerca da execução do Programa no SIGECON
Online;

IV comunicar ao FNDE, aos Tribunais de Contas, a Controladoria- Geral da
União, ao Ministério Público e aos demais órgãos de controle qualquer
—

irregularidade identificada na execução do PNAE, inclusive em relação ao
apoio para funcionamento do CAE, sob pena de responsabilidade solidária de
seus membros;
.V fornecer informações e apresentar relatórios acerca do acompanhamento
da execução do PNAE, sempre que solicitado;_
—

.

Vl realizar reunião específica para apreciação da prestação de contas com
participação de, no minimo, 2/3 (dois terços) dos conselheiros titulares;
—

a

VII - elaborar o Regimento Interno, observando o disposto nesta Resolução; e

VIII - elaborar

o Plano de

Ação do ano em curso e/ou subsequente a fim de
acompanhar a execução do PNAE nas escolas de sua rede de ensino, bem
como nas escolas conveniadas e demais estruturas pertencentes ao Programa,
contendo previsão de despesas necessárias para o exercício de suas
atribuições e encaminha-lo à EEx antes do início do ano letivo.

Considerando ainda, que o Ministério Público Federal/Procuradoria da
República no Municipio de Uruguaiana/RS havia remetido ao Conselho de Alimentação
Escolar a Recomendação nº O7, de 03/07/2014, por meio do OF. GAB.01/700/2014, de
10/07/2014, tendo em vista que no exercício esse Conselho mostrou pouco engajado no
acompanhamento e fiscalização dos processos relativos à execução do PNAE.
Dessa forma, permanece a constatação.
.-
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2. PROGNACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

—

exercício

2.01/1

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 transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos final-l_coiross 22.396,80
Extensão dos exames:
Foi analisada a aplicação dos recursos financeiros, incluída parcela
transferida em setembro, totalizando R$26.129,60 (vinte e seis mil, cento e vinte e nove
reais e sessenta centavos). Esclarece—se que o valor de R$22.396,80 no campo "Montante
dos recursos transferidos" refere-se aos repasses efetuados até o mês de agosto de 2014.

Constatações:

2.1 Preferência

à

forma presencial do Pregão sem

a

devida

justificativa.
Fato-.

Na contratação da aquisição de gêneros alimentícios para atender aos alunos
beneficiados pelo Programa, a Prefeitura Municipal realizou o certame licitatório Pregão
Presencial, porém, preteriu sem a devida justificativa & modalidade Pregão na forma
eletrônica.

Evidências:
Pregão Presencial - 008/2014, Processo Administrativo nº 034-2014, Processo
licitatório 019/2014 de 04/06/2014.

Manifestação da entidade:
SA nº 043—004/2014. de
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
meio
por
do
documento
s/nº, de 02/10/2014, a seguinte
01/10/2014, a Prefeitura apresentou
justificativa-.
—

Quanto (: Modalidade adotada de Pregão Presencial, foi levada em consideração a
baixa estrutura técnica da Região, as Empresas ainda tem uma grande resistência as
novas tecnologias, bem como a ma’ qualidade da internet. Todos os Editais são
analisados e aprovados pela Procuradoria jurídica, que corrobora com a modalidade
aplicada. Também foi considerado que a utilização do Pregão Eletrônico é inviável na
aquisição de gêneros alimentícios para o Município de Manoel Viana, considerando
que quando o procedimento adotado em Carta Convite já aconteciam diversas
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Licitações desertas, sob as alegações de não terem mão de obra suficiente para tratar
desta matéria burocrática. Se as Licitações forem realizadas na Modalidade de Pregão
Eletrônico as dificuldades serão maiores para as empresas locais. Tal fato será
justificado nas Licitações futuras.

Análise

da.

equipe:

A Drefeituia
,
Municipal de Manoel Viana/RS, alegou a baixa estrutura técnica
da região, a iesistência das empi esas as novas tecnologias e a má qualidade da internet.
-1egou ainda que a utilização do Pregão Eletrônicoé inviável na aquisição de gêneros
alimentícios, considerando que quando da utilização da Cai ta Convite já acontecia diversas
licitações desertas, por não terem mão de obra suficiente para tratar desse assunto
burocrático e utilização da modalidade eletrônica causaria maiores dificuldades nas
empresas locais. No entanto, a justificativa ora apresentada não constava do certame

licitatório.
O pregão eletrônico é obrigatório para licitações que visam a aquisição de
bens e serviços comuns, só não sendo utilizado se, comprovada e justificadainente, nos
termos do Decreto no 5.4.50/2005, houver inviabilidade, que não se confunde com a opção

discricionária.

Tribunal de Contas da União TCU orienta que seja adotado 0 pregão na
forma eletrônica, conforme contido nos Acórdãos a seguir, extraídos do Manual de
Licitações e Contratos, 49 Ed. págs. 47, 49 e 50:
O

—

Acórdão 1700/2007 Plenário (Sumário).
Utilize, como regra, a modalidade pregão, em sua forma eletrônica, para
aquisição de bens e serviços comuns, empregando 0 piegão piesencial exclusivamente
quando inquestionável a excepcionalidade prevista no ait 40, § 10, do Decreto 5 450/2005,
"
devidamente justificada no procedimento licitatório.
Acórdão 604/2009 Plenário.
Adote a forma eletrônica nos pregões, salvo nos casos de comprovada
inviabilidade, a ser justificada 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 & 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 § 10 do art. 40 do Decreto no

5450/2005.
Dessa forma, permanece a constatação, tendo em vista que a legislação
a justificativa deve ser prévia, devendo constar do respectivo processo

determina que
licitatório.

2.2 Falhas

110

controle “de distribuição dos gêneros alimentícios.
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Fato:
As guias de remessa. de alimentos não foram elaboradas,

individualmente por

escola e não constam guias de remessa dos produtos da agricultura familiar às escolas.

Evidências:
Guias de remessa de alimentos apresentadas, exercícios do 2013 e 2014.

Manifestação de entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria nº 043-004/2014, de 01/10/2014,
Prefeitura Municipal de Manoel Viana/RS justificou que:

elaboradas

e

a

As guias de controle de envio e entrega dos gêneros alimentícios serão
aplicadas a partir do mês de outubro de 2014.

Análise da equipe:
Atual gestão informou que

a

partirde outubro

de 2014 estará confeccionando

as guias de controle e entrega dos gêneros alimentícios.

controles ineficientes de movimentação de estoque dos gêneros
alimentícios, dificulta a verificação efetiva da oferta da alimentação escolar aos
Os

beneficiados. Conforme entendimento do Tribunal de Contas da União, exarado no Acórdão
"
2158/2003 1ª Câmara, que dispõe:
—

(...) Na execução de programas nutricionais, que envolvem a aquisição de
alimentos, não é suficiente a comprovação da compra dos produtos, mas também a sua
distribuição a população necessitado, momento em que se materializa a ação pública. 2.
Neste caso, o responsável apresentou nota fiscal referente à compra de óleo e, sobretudo,
de leite em pó. Entretanto, não cuidou de demonstrar a distribuição dos produtos, como era
essencial./'.
E ainda, considerando o disposto no item II, § 11, do art. 45 da Resolução
nº
CD/FNDE
26, de 17/06/2013, que as guias de remessa de alimentos deverão emitidos em
nome da contratante e identificadas com o nome do Programa/FNDE e deverá ser mantida
em seus arquivos, em boa guarda e organização, pelo prazo de vinte anos, a partir da
aprovação da prestação de contas anual do FNDE/MEC, pelo TCU.

Dessa forma, permanece a constatação.

2.3 Ausência do Termo de Compromisso referente ao controle de
qualidade dos gêneros alimentícios.
Fato:
A

Prefeitura Municipal não comprovou

a celebração do Termo de
Compromisso, bem como não comprovou que foram adotadas medidas que garantam a
aquisição de alimentos de. qualidade, com adequadas condições higiênicas e sanitárias,
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como também o transporte, estocagem
atendidos pelo Programa.

e

preparo/inaimseio até

a

sua oferta aos alunos

Evidências:
Não atendimento à Solicitação de Auditoria nº 043-00/2014, de 16/09/2014.

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria nº 043—005/2014, de 02/10/2014, a
Prefeitura Municipal de Manoel Viana/RS justificou que:

RS irá confeccionar o Termo de
Compromisso referente á inspeção sanitária dos gêneros alimentícios
adquiridos que compõem o cardápio oferecido aos alunos na alimentação
escolar, até o momento desconheciamos essa informação a partir deste
momento praticaremos com efetividade.

A Prefeitura Municipal de Manoel Viana

»

Análise da equipe:
O gestor informou que desconhecia sobre o Termo de Compromisso, se
comprometendo a providenciar a celebração com a Secretaria ou Departamento de Saúde,
ou órgão similar, e Secretaria de Agricultura desse Município para que exerça a inspeção
sanitária dos alimentos utilizados no Programa Nacional de Alimentação Escolar.

A ausência do Termo de Compromisso referente a inspeção sanitária dos
gêneros alimentícios adquiridos a conta do PNAE, contraria disposto no Art. 25, da
Resolução, FNDE/CD nº 38, de 16/07/2009, e alterações posteriores. O Termo de
Compromisso deve ser celebrado e/ou renovado a cada início de mandato dos gestores
municipais, e as ações pactuadas deverão ser implementadas imediatamente, estabelecendo
que 'os produtos adquiridos deverão ser preViam'ente sabineti'do's "ao controle de qualidade,
conforme estabelece o disposto na legislação de alimentos, da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e do Ministério da Agricultura Pecuária e

Abastecimento.
Dessa forma, permanece a constatação.

2.4 Atuação deficiente do CAE.

Fato:
O Conselho de Alimentação Escolar
CAE não realizou ações de
acompanhamento da aplicação dos recursos transferidos à conta do PNAE, tais como:
monitoramento, aquisição, armazenamento e distribuição dos gêneros alimentícios.
—

Evidências:
Atas nºs 01, 04 e 05, datadas de 24/04/2014, 17/07/2014 e 03/19/2014, do
CAE.

"X

*
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Manifestação de entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditozie nº 043— 003/2014_-, de 01/10/2014,
por meio de Documento 5/11, de 02/10/214, o Presidente do Conselho Municipal de
Alimentação Escolar de Manoel Viana/RS justificou que:

em

primeiro lugar gostaríamos de explicar que não possuímos

armazenamento, os gêneros alimentícios são recolhidos no mercado e
distribuídos direto nas escolas, aos demais itens já vem acontecendo, mas
ﬁcou a falha do não estar sendo registrado as atuações desse conselho, o que
a partir de agora será regulamentado ﬁcando o registro de qualquer atividade
realizada pelo Conselho de Alimentação Escolar (CAE). Deixando o registro de
que a comissão do Conselho foi montada esse ano é bastante atuante.

Análise da equipe:
Conforme verificado no livro ata, no exercício 2014 não foi registrado
qualquer atividade pelo Conselho, apesar do CAE ter sido empossado em 12/06/2014,
considerando o disposto no Art. 35 da Resolução CD/FNDE, nº 26, de 17/06/2013:

I

monitorar e fiscalizar a aplicação dos recursos e 0 cumprimento do disposto
nos arts Zºe 39 desta Resolução,
—

—

II

analisar o Relatório de Acompanhamento da Gestão do PNAE, emitido pela
HEX, contido no Sistema de Gestão de Conselhos - SIGECON Online, antes da
elaboração e do envio do parecer conclusivo;
—

III analisar a

prestação de contas do gestor, conforme os arts. 45 e 46, e
emitir Parecer Conclusivo acerca da execução do Programa no SIGECON
Online;
—

comunicar ao-FNDE, aos Tribunais de Contas, a Controladoria Geral da
União, ao Ministério Público e aos demais órgãos de controle qualquer
irregularidade identificada na execução do PNAE, inclusive em relação ao
apoio para funcionamento do CAE, sob pena de responsabilidade solidária de

IV—

seus membros,-

V fornecer informações e apresentar relatórios acerca do acompanhamento
da execução do PNAE, sempre que solicitado;
—

VI - realizar reunião específica para apreciação da prestação de contas com
participação de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos conselheiros titulares,-

VII - elaborar

o

VIII - elaborar

Regimento interno, observando o disposto nesta Resolução; e

Plano de Ação do ano em curso e/ou subsequente a fim de
execução do PNAE nas escolas de sua rede de ensino, bem
como nas escolas conveniadas e demais estruturas pertencentes ao Programa,
contendo previsão de despesas necessárias para o exercício de suas
”
atribuições e encaminha—lo à EEX antes do'início do ano letivo.

acompanhar

o

a

'

,_

a
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Dessa forma, permanece a constatação.

2.5 Condições inadequadas para armazenamento, guarda e
conservação dos gêneros alimentícios.
Fato:
Constatou—se situações de condições inadequadas nas instalações das
seguintes escolas municipais:

Henrique Dias, Érico Veríssimo, Alberto Pasqualini e a Creche Municipal Maria Veni
Lotermann nas áreas de preparo de alimentos as portas não possuem proteção nas
aberturas inferiores para impedir a entrada de insetos e roedores.
-

Henrique Dias, Érico Veríssimo e Creche Municipal Maria Veni Lotermann não possuem
telas milimétricas nas portas e janelas da área de preparo e nem na área de armazenagem,
com exceção da Henrique Dias que não possui despensa e os gêneros alimentícios são
armazenados em anuário fechado na cozinha;
—

Depósitos com deficiência de espaço e com pouca ventilação, Os fornecedores não
realizam entrega dos gêneros alimentos e perecíveis, sendo a Secretaria Municipal de
Educação responsável pela entrega na zona urbana e zona rural onde é realizada a entrega
por meio de transporte inadequado (carro de passeio).
—

—

Henrique Dias as frutas

e

legumes estavam armazenados em caixas no chão.

As instalações das escolas rurais necessitam de
se com ausência de zelo e conservação.
—

Evidências:

reforma

e

pintura

e a

Creche encontrava—

,

Verificação in 2000 nas Escolas Municipais Henrique Dias, Érico Veríssimo,
Alberto Pasqualini e Creche Municipal Maria Veni Lotermann, conforme fotos acostadas
aos papéis de trabalho.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 043-005/201/1, de 02/10/2014, a
Prefeitura Municipal de Manoel Viana/RS justificou que;

Nas escolas Henrique Dias, Érico Veríssimo e Creche M unicipal Maria Veni
Lotermann foi constatado que as portas não possuem proteção nas aberturas
inferior para impedir a entrada de insetos e roedores, a partir desse momento
fomos i nstruídos e em breve providenciaremos essas devidas proteções.
—

-As escolas visitadas

1

e a creche não possuem telas milime'tricas nas portas
janelas, serão imediatamente providenciados.
-

e

A Escola Érico Veríssimo que não possui despensa para guardar os gêneros
"
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alimentícios conforme constatação, a partir deste momento em que fomos
auditados e apontados, vamos fazer o projeto de engenharia para construção
de uma pequena despensa na Escola E1110 Vei'isgi'mo oispensando o ar nano
-

Com relação ao transporte inadequado, já está em andamento a compra do
mesmo, até 0 final do ano de 2014 estará senado este problema.
-

Conforme nosso planejamento, em janeiro de 2015 iremos fazer a pintura e
adequações necessárias.

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal de Manoel Viana/RS informou que está providenciando
as mudanças e adequações que se fizerem necessárias para atendimento de todas as
determinações contidas na SA nº 043-005/2014.

0 § Bº, do artigo 25, da Resolução/FNDE/CD nº 38, de 10/07/2009 e alterações
posteriores, 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/manuseio até o seu consumo pelos alunos
atendidos pelo Programa. As condições encontradas durante as visitas in loco nas Unidades
Escolares demonstram falta de acompanhamento eficaz pela Prefeitura Municipal de
Manoel Viana/RS.
Dessa forma, permanece a constatação com a ressalva de que a Entidade
comprometeu—se a regularizar os espaços de armazenamento e de preparo dos alimentos,
pintura e adequações necessárias nas escolas rurais, depósitos e a. Creche, bem como do
transporte inadequado, devendo atentar-se para todos os quesitos da legislação pertinente.
A ausência de infraestrutura adequada dos depósitos de gêneros alimentícios
das escolas municipais contraria o item 4.1.4, da Resolução RDC nº 216 da ANVISA, de
15/09/04, os quais estabelecem as aberturas externas das áreas de armazenamento,
inclusive o sistema de exaustão, estar providas de telas miliinetradas para impedir o acesso
de vetores e pragas urbanas, sendo que essas telas devem ser removíveis para facilitar a
—

limpeza periódica.
Dessa forma, permanece a constatação.

3. Conclusão:
3.1. 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 1.1,- 1.2; 1.3,- 114; 1.5 ;]..7; 2.1; 2.2,2.4 e 2.5 foram verificadas impropriedades na operacionalização do Programa, que
merecem atuação da Diretoria técnica desta autarquia, responsável pelo programa;
2.3,-

Na constatação referente ao subitem 1.6 foi verificado prejuízo ao eiário,
devendo o responsável ser diligenciado & rºegulaiizar & situação
'

.
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3.2 Em relação a solicitação do Ministério Público Federal/Procuradoria da
República no municipio de Uruguaiana/RS, que motivou a fiscalização no Programa de
Alimentação Escolar, exercício 2013, veriíicou—se:

Algumas irregularidades constatadas pelo Conselho Regional de
Nutricionistas - ª região permanecem inalteradas como: inexistência de transporte
adequado para gêneros perecíveis, inadequação da composição e carga horária técnica
semanal do quadro de nutricionistas
Com relação aos apontamentos do Ministério Público Federal a Prefeitura
constatou—se que o Centro Integrado de Atenção às Necessidades Especiais - CIANE não
recebeu alimentação escolar no exercício de 2013, com recursos do Programa, razão pelo
qual foi solicitado o ressarcimento ao FNDE, do valor transferido de R$900,00.

Ainda, perinancecem reincidentes outros apontamentos: a ineficência nos
controles de distribuição dos gêneros alimentícios; existência de apenas um profissional
nutricionista responsável técnico, pouca atuação do Conselho de Alimentação Escolar.
Das constatações realizadas pela Controladoria-Geral da União na inspeção
realizada no 25º Sorteiode Projeto de Fiscalização, no periodo de 16/10/2007 a 18/12/2007,
no municipio de Manoel Viana/RS, apenas uma permanece como não sanada, que é o caso
da insuficiência nos controles da alimentação escolar.

Dessa forma, considera—se que a Prefeitura Municipal de Manoel Viana/RS
está adotando providências para sanar as falhas constatadas por esses órgãos de controle
interno e externo.
A Prefeitura Municipal de Manoel Viana/RS, informa que está adotando
providências quanto as constatações levantadas pela equipe de auditoria, no entanto, não se
comprometeu informar ao FNDE assim quesanar as falhas, motivo pelo qual as
providências a serem adotadas pela Prefeitura poderão Ser 'objeto'de ruim—'a'“
fiscaiização/monitoramento.
3.3. 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 financiados com recursos transferidos pela Autarquia.

4. Recomendações:
4.1. A DIATA

4.1.1. Diligenciar & Sra.
CPF nº ..669.540-.
Prefeita Municipal de Manoel Viana/RS, a restituir no prazo de 30 (trinta) dias aos cofres do
FNDE, a título de débito, 0 valor original impugnado de R$900,00(novecentosreais),
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acrescidos de juros e correção monetária aplicados a partir da data de 31/12/2013. Para o
Cálculo do montante a ser recolhido deverá ser utilizado O Sistema Débito do TríbLmaI de

Contas da União

TCU, acessado em seu sítio virtual pela página
"http:/lcontas.tcu.gov.br/debiLO/Web/Debito/CalculoDeDebítofaces", lançando o débito no
grupo "Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua ocorrência, conforme
subitem 1.7, neste Relatório. No grupo “Informações do débito" deverá ser ativada & opção
"Aplicar juros" e lançada no campo “Data atualização" a data em que o recolhimento estará
sendo efetuado.
O recolhimento deve ser realizado mediante Transferência Eletrônica Disponível - TED ou
Documento de Ordem de Crédito - DOC para a agência 1607-1, conta corrente 170.500-8,
com o seguinte código 1531731525318888, no campo "nome do destinatário". conforme
subitem(ns) 1.6.
—

4.2. A DIRAE

-

para orientar

&

PREF MUN DE MANOEL VIANA/RS

4.2.1. observar os preceitos da Lei nº 8.666/93, quanto a utilização da
modalidade adequada de licitação na realização do processo-licitatório conforme
subiten1(11s) 1.1.

4.2.2. observar os preceitos da Lei nº 8.666/93, quanto a realização de
pesquisas prévia. de preços para aquisição de gêneros alimentícios conforme subitemúw)
1.2.

4.2.3. observar quanto à necessidade da nutricionista ser vinculada,
obrigatoriamente ao setor de alimentação escolar da Entidade Executora conforme
subitem(ns) 13.
4.2.4. observar os parâmetros numéricos estabelecidos na Resolução
CFN 465/2010, para que a equipe técnica do PNAE apresente as condições de realizar as
atribuições previstas na legislação do Programa conforme subitem(ns) 1.4.
'

4.2.5. promover junto à Prefeitura de Manoel Viana/RS & atualização dos
dados do quadro técnico do PNAE junto ao SINUTRI e demais sistemas do FNDE conforme
subitem(ns) 1.5.

4.2.6. observar quanto à necessidade de oferta de alimentação escolar
às escolas contempladas no Censo Escolar conforme subitemms) 1.6.
4.2.7. & envidar esforços para garantir a atuação eficiente do Conselho
Municipal de Alimentação de Escolar de Manoel Viana/RS conforme subitem( ns) 1.7.

4.2.8. observar as normas vigentes quanto
Eletrônico,

5

Iº do art. lº do Decreto nº 5.504,

à utilização de Pregão
de 05/08/200 conforme subitem(ns) 2.1.

4.2.9. observar quanto à necessidade de adequação dos controles de
distribuição dos gêneros alimentícios às escolas conforme subitem(ns) 2.2.
.

4.2.10. ,observar quanto

à
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Compromisso referente à inspeção sanitária dos produtos da alimentação escolar conforme
subitem(ns) 2.3,
4.2.11. & envidar esforços para garantir a atuação eficiente do Conselho
Municipalde Alimentação de Escolar de Manoel Viana/R8 conforme subitemms) 2.4.

4.2.12. adequar as condições de armazenamento e estocagem de
gêneros alimentícios nas escolas que necessitam de reforma e pintura, bem como promover
a entrega de gêneros alimentícios através de transporte apropriado conforme subitem(ns)
2.5.

5. Encaminhamento:

5.1. à Prefeitura Municipal de Manoel Viana/RS, para conhecimento e

providências;

5.2. à Coordenação de Auditoria
recomendações à DIRAE, contidas no subitem 4.2;

-

COAUD, para acompanhar as

5.3. à DIFIN, por intermédio da CGCAP, para subsidiar a análise da prestação
de contas do PNAE, exercícios 2013 e 2014, consignados no presente relatório;
5.4. ao Ministério Público Federal/Procuradoria da República no Município de
Uruguaiana/RS, em atendimento ao ORGAB, 01/701/2014, de 10/07/2014, para
conhecimento e providências cabíveis,-

5.5. à Diretoria de Ações Educacionais - DIRAE, para conhecimento e
comunicação à COAUD, no prazo máximo de 30 dias, das providências adotadas em relaçãó
às recomendações contidas no subit_em_4.2 epara encamíphan(gmwrazãodas. ªtribuições.
inerentes, extratos deste Relatório de Auditoria para conhecimento do contido nos itens 1 e
2 - Programa Nacional de Alimentação Escolar, exercício 2013 e 2014 ao Conselho
Municipal de Alimentação Escolar de Manoel Viana/RS ;
5.6. à Divisão de Apoio Tésuico—Administrativo
atendimento ao subitem 4.1;

5.7. à Controladoria Geral da União
nos art. 8º e 9º da IN/CGU nº 07, de 29/12/2006.

-

-

DIATA, para conhecimento e

CGU/PR, em atendimento ao disposto

1311108/10/2014

PDIRAE/COMAV

.

-

-

——

»-
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RELATÓRIO DE AUDITOREÁ ENTERNÁ Nº 35/2014»
DESFACHG

Considerando que as recomendações são compatíveis com as constatações técnicas e estão
suportadas em papéis de trabalho, encamiMxe—se ao(à) Coordenador(a) da COFIC para
anuência.

anº;/iru gamª:

«_

J Chefe da DIFIP

De acordo.
A apreciação do(a) Senhor(a) Auditqr(a)-Chefe.
.

,...Tr.

.
.

Em élª/Lºjãº &“

Coordenador(a) da COFIC

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

Em

3/1ªf/ 3/7
Auditor—Ch efe

Ciente.
Retorne-se à Auditoria Interna para adoção dos encaminhamentos sugeridos.
.“ 'E

Eni—n/iigll
,
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Presidente
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