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

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº. 13/2014

PREF MUN DE CHÁ GRANDE/PE
Auditoria realizada em Programa e Convênios financiados com recursos transferidos pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em atendimento à solicitação da Procuradoria
da República em Pernambuco/Ministério Público Federal. Foram examinadas, no periodo de 22 a 25 de
Abril de 20 I 4, as seguintes ações:
- Convênio nº 656049/2009;
Convênio nº 700799/2010; e
—

—

Plano de Ações Articuladas Transferência Direta Termo de Compromisso nº 4602/2012.
—

—

Histórico:
Por meio do Ofício nº 8502/2013—PRPE/2º OTC, de 12/12/2013, a Procuradoria da
República em Pernambuco/Ministério Público Federal solicitou ao FNDE fiscalização no município dc
Chã Grande/PE em razão de denúncia de possível desvio na utilização de veículos adquiridos pelo
município com recursos do Programa Caminho da Escola. A seguir trecho da denúncia referente ao
Programa Caminho da Escola:
O município de Chã Grande foi contemplado com aproximadamente [ 0 (dez)
ônibus escolareS, provenientes do Governo Federal. Programa Caminho da Escola, contudo o
objeto do Convênio não tá sendo alcançado. pois os alunos do ensínofzmdamental do Mum's/pin
não utilizam os ônibus citados, sendo transportados em (vans de arara”, onde os estudantes da
zona rural são transportados em veículos inadequados e impróprios (calvin/iões e caminhonetes),
onde a maioria dos veículos são utilizadas na agricultura. carros anjos que carregam estrume,
produtos agropecuários. agrotóxicos e adubos, sem falar no periodo de inverno que os alunos são
expostas as chuvas e baixas temperaturas. portanto, sem a segurança devida, desrespeitando as
normas legais, especialmente as regras de transito (sic), alguns sem documentação e até
condutores sem habilitação e menores de idade.
1.

Convênio 656049/2009

Objeto do Programa:, Aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com
especificações para transpone escolar, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da
Escola,

Qualificação do instrumento de trausferência:Convênío
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Montante dos recursos financeiroszR$ 200.970,00
Extensão dos exames:

Apurar denúncia de possível desvio na utilização do veiculo objeto desse Convênio.
Constatações:
1.1

Utilização indevida dos veículos adquiridos no âmbito do Programa.

Fato:
Os veículos adquiridos com os recursos do Programa Caminho da Escola são utilizados

em finalidade diversa ao transporte de estudantes. Durante o período de realização da fiscalização,
verificou—se a circulação do transporte escolar nas ruas do município, embora os professores da rede

municipal estivessem em greve. Em entrevista realizada com os motoristas do transporte escolar, foi
informado que os ônibus do Programa Caminho da Escola são utilizados para c transporte de idosos a
atividades de outros programas da prefeitura, e para o transporte de fiéis a ever tos religiosos.
Evidências:
Entrevista com motoristas do transporte escolar; Nota Oficial informando o retornodas
aulas em 25/04/2014 ( httnf/lwivwnhamande.pe.gov.[n'/noticias/nota-oficial-17.0, ccmprovando a greve dos
professores no período da fiscalização; e verificação in loco de circulação de i eiculos em período de
greve dos professores da rede municipal de ensino.

~

Any/f
ônibus circulando, em 22/04/2014.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 021—001/2014, de 2. /O4/l 4, a Prefeitura do

Município de Chã Grande/PE apresentou por meio do Ofício nº
seguinte justificativa:

1

l7/2014—GAB PREF, de 24/04/14, a

Segundo o Auditor responsável pela condução da presente auditoria. os ônibus
escolares entregues por este órgão ao Município estão sendo utilizados em finalidade diversa
daquela prevista lega/meme.
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Esta gestão vem se desempenhando altos esforços para manter seus alunos
empenhados no estudo. Para tanto, promove atividades extracurriculares fora do município. como.
por exemplo. visita ao Jardim Zoológico. Dai, isto não significa que os ônibus escolares estão
sendo desviados de sia/fruição primordial, muito pelo contrário. esta atitude só faz com que os
alunos se mantenham nas escolas.
A inda. no intuito de promover a educação universitária para os munícipes mais
carentes, esta municipalidade cede seus ônibus para promover o deslocamento dos universitários
para suas respectivas facu/dades, gerando cidadãos capacitados e profissionais realizados no

futuro.
Vejam senhores membros do FNDE. que a boa-fé administrativa desta gestão esta (sic)
evidenciada em suas atitudes, cujo intuito maior é dar acesso aos mais necessitados a uma
educação. seja no nível universitário, seja na educação básica.

Análise da equipe:

justificou

O gestor municipal não admitiu o desvio de finalidade do objeto (veículo) do convênio e
que são realizados transportes de alunos em atividades "extracurricuiares", realizadas fora do

estabelecimento de ensino, e no deslocamento de estudantes de instituições de educação superior. No
entanto, esta auditoria não contestou essas formas de utilização do veículo por considera-las permitidas
pelas normas do Programa, mas quis se ater a utiiização indevida dos veículos constatada nas evidências,
como no caso de transporte de idosos, religiosos, professores e na circulação de veículos em período de
paralisação das escolas municipais por motivo de greve dos professores.
Portanto, a justificativa não elide & constatação que contraria a letra ”k", ll, cláusula
terceira do Convênio nº 656049/2009, de 30/] 1/2009, atualizada pelo art. 3º da Resolução/CD/FNDE nº
45, de 20/1 1/2013, esta dispondo sobre os critérios para a utitização de veículos de transporte escolar
adquiridos no âmbito do Programa Caminho da Escola.
Por tim, embora haja evidências de desvio de finalidade do objeto (veículo) do convênio,
essas evidências não são suficientes para quantificar o prejuízo ao erário.
1.2 Ausência de seguro do veículo.

Fato:

A Prefeitura não realizou

o seguro total dos

veiculos, contra danos materiais e vítimas por

acidente.

Evidências:
Não apresentação da apólice de seguro total do veículo (Placa: KHX-6544
solicitada pela Solicitação de Auditoria nº 021—000/2014, em 22/04/2014.

—

PE)

Manifestação da entidade:

Municipio

Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 021 -001/2014, de 23/04/14, 6 Prefeitura do
de Chã Grande/PE apresentou por meio do Ofício nº 1 l7/2014-GABPREF, de 24/04/14, a

seguinte justificativa:
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De fato esta prefeitura não contratou o seguro total para os 9 ônibus advindos do
programa Caminho da Escola, não por falta de vontade administratím, mas sim porfa/ta de

recurso.

Na realidade, diante, da carência jinanceira vivenciada pelo Mm-zicipio em tela,
devidamente comprovada através; a) demonstrativas da folha de pagamento 2013 e os três
primeiros meses de 2014 C b) demonstralivo do FUNDEB 2013 para 2014; o) Ofício enviado ao
Secretário Estadual de Educação solicitando a majoração dos recursos provenientes do PETE —
Programa Estadual de Transporte Escolar. financeiramente, não há como arca/' com mais este
custo.

Por outro lado e' de se destacar, que o seguro obrigatório — DPVA T, que acoberta as
vítimas de acidentes rodoviários, vem sendo pago anualmente. assim como o IP VA, fazendo com
que os veiculos utilizados no transporte escolar estejam acobertaa'os peio seguro legal.

Análise da equipe:
O gestorjustíflcou que o motivo da ausência do seguro total do veículo

dificuldade
financeira. vivenciada pelo Município e alegou que o DPVAT, pago anualmente, acoberta vítimas de
acidentes rodoviários. Em que pese o gestor observar que o veículo já possui o seguro DPVAT, a
ausência de; seguro total do veículo contra danos materiais e vítimas por acidente contraria a letra “1”, II,
cláusula terceira do Convênio nº 656049/2009, de 30/ 1/2009, ratificada pelo disposto no inciso IX; do
art. 5º da Resolução/CD/FNDE nº 64, de 16/ 1/201 1, ambas determinando que o município efetivo, além
do seguro obrigatório exigido no Código de Trânsito Brasileiro, o seguro total do veículo. Dessa forma,
é a

1

1

ﬁcazmantida a constatação.
1.3 Má conservação dos veículos.

Fato:
O veículo não está recebendo a devida manutenção, pois foram encontradas várias avarias
(danos na lataria e bancos rasgados) no veículo.

Evidências:
Inspeção in loco, conforme fotografia a seguir:

~

Placa: KHX—6544

—

PE

Placa: KHX-6544 - PE
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Plata: KHX-GSIM - PE

Placa: KHXV6544

.

PE

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 021—001/2014, de 23/04/14, a Prefeitura do
Município de Chã Grande/PE apresentou por meio do Ofício nº 17/2014-GABPREF, de 24/04/14, a
seguinte justificativa:
1

Para os auditores toda/rola escalar analisada apresenta avarias, decorrentes da

falha na manutenção.
Inicialmente. cabe salientar, que aﬁ'ola do municipio e' composta de 09 (nove) ônibus
provenientes do Programa Cantinho da Escola, os quais não são suficientes para transportar
todos os alunos do manic/pic. obrigando a atual gestão a contratar a empresa Persona/irá
Locações E/RELI - EPP para complementar a frota de transporte escolar.

Portanto, o transporte escola/' municipal vivencia duas situações administrativas
distintas, a primeira conforme relatado. trata-se dos ônibus próprios, cujos encargos são todos do
município. desde o abastecimento ate' a condução, passando pelo licenciamento e manutenção
preventiva e corretiva, já na segunda situação a responsabilidade e' toda da empresa contratada,
que promoverá a manutenção, a condução dos seus veículos. até mesmo o abastecimento.
Na (sic) primeiro caso o município vem promovendo a manutenção através do
contrato firmado com a PETROCARD (contrato anexo), sendo feito rotineiramente a revisão
mecânica e elétrica dos ônibus.
As avarias identificadas pelos auditores foram detectadas na lataria do veiculo,
portanto demanda mais tempo para seu conserto, assim durante as férias letivos tais avarias
serão retificados.

Análise (In equipo:
Embora haver plausibilidade najustiﬁcativa de que o conserto das avarias detectadas nas
Iatarias dos veiculos serem realizadas no período de férias por demandar mais tempo; mantém-se a
constatação, tendo em vista que: os veículos são semi-novos, o quantitativo das avarias encontradas e,
ainda, por ter sido verificadas outros tipos de avarias que demandam menos tempo para reparo, como
bancos estragados.

A letra ”j”,

11,

Acláusuia terceira do Convênio nº 656049/2009, de 30/11/2009, inc1uiu entre
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as obrigações do conveniente a de responsabilizar—se pela manutenção do

veiculo, inclusive

a

caracterização externa original de fábrica do Programa Caminho da Escola. Essa obrigação foi ratificada
pelo artigo 5° da Resolução/CD/FNDE nº 64, de 16/11/2011.
2.

Convênio 700799/2010

Objeto do Programa: Aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com
especificações para tranSporte escolar, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da
Escola.
'

Qualificação do instrumento de tmnsferêiicimCmvênio

Montante dos recursos financeiroszR$ 331.650,00
Extensão dos exames:

Apurar denúncia de possível desvio na utilização dos veículos objeto desse Convênio.
Constatações:
2.1 Utilização indevida dos veículos adquiridos no âmbito d0 IPl‘ogl‘a-Igla.
v

.

”

.

.

Fato:
Além do transporte dos estudantes matriculados nas escolas das redes públicas de ensino
instituições de educação superior, a Prefeitura utiliza os veículos do Caminho da Escola em
finalidade diversa do Programa.
básico

e em

Evidências:
Entrevista com motoristas, Nota Oficial informando 0 retorno das aulas em 25/04/2014
(http://www.chagrande.pegov.br/noticias/nota-oficial-20 e verificação in loco de circulação de veículos
em período de paralisação das escolas municipais.

ônibus círcuiando, em 22/04/2014.

\”A“

Manifestação da entidade:
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Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 021-001/2014, de 23/04/14, a Prefeitura do
Município de Chã Grande/PE apresentou por meio do Ofício nº 17/2014—GABPREF, de 24/04/14, a
seguinte justificativa:
1

Segundo 0 A uditor responsável pela condução da presente auditoria, os ônibus
escolares entregues por este órgão ao Município estão sendo utilizados em finalidade diversa
daquela prevista lega/mente,

Esta gestão vem se desempenhando altos esforços para manter seus alunos
empenhados no estudo. Para tanto, promove atividades ext/'acw'riculares fora do município, como,
por exemplo. Visi/a ao Jardim Zoológico. Daí. isto não significa que os ônibus escolares estão
sendo desviados de sua./unção primordial. muito pelo contrário, esta atitude só faz com que os
air/nos se mantenham nas escolas.
A inda. no intuito de promover a educação universitária para os munícipes mais
carentes, es/a municipalidade cede seus ônibus para promover o deslocamento dos universitários
para suas respectivas faculdades, gerando cidadãos capacitados e profissionais realizados no

futuro.
Vejam senhores membros do FNDE. que a boa-fé administrativa desta gestão esta (sic)
evidenciada em suas atitudes, cujo intuito maior é dar acesso aos mais necessitados a uma
educação, seja no nível universitário. seja na educação básica.

Análise da equipe:
O gestor municipal não admitiu o desvio de finalidade do objeto (veículos) do convênio e
são realizados transportes de alunos em atividades "extracurriculares”, realizadas fora do
estabelecimento de ensino, e no deslocamento de estudantes de instituições de educação superior. No

justificou que

entanto, esta auditoria não contestou essas formas de utilização dos veículos por considera—las permitidas
pelas normas do Programa, mas quis se ater a utilização indevida dos veículos constatada nas evidências,

como no caso de transporte de idosos, religiosos. professores e na circulação de veículos em período de
paralisação das escolas municipais por motivo de greve dos professores.
Portanto, a justificativa não elide
terceira do Convênio nº 700799/2010, de 02/09/10,
de 20/1 1/2013, esta dispondo sobre os critérios
adquiridos no âmbito do Programa Caminho da

contraria a letra "k", II, cláusula
atualizada pelo art. 3° da Resolução/CD/FNDE nº 45,
para a utilização de veículos de transporte escolar
a constatação que

Escola.

Por fim, embora haja evidências de desvio de finalidade do objeto (veículos) do convênio,
essas evidências não são suficientes para quantificar o prejuízo ao erário.
2.2 Ausência de seguro do veículo.

Fato:
A Prefeitura não realizou

o seguro

total dos veículos, contra danos materiais

e

vítimas por

acidente.

Evidências:
Não apresentação das apólices de seguro total dos veiculos (Placas: FJP—8376
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FFM-5096

—

PE) solicitadas pela Solicitação de Auditoria nº 021-000/2014, em 22/04/2014.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 021-001/2014, de 23/04/14, a Prefeitura do
Município de Chã Grande/PE apresentou por meio do Oficio nº ] I7/2014-GABPREF, de 24/04/14, a
seguinte justificativa:
De fato esta prefeitura não contratou o seguro tola! para os 9 ônibus advindos do
programa Caminho da Escola. não por falta de vontade administrativa. mas sim por falta de

recurso.
Na realidade, (lia/ile. da carência financeira vivenciada pelo Município em tela,
devidamente comprovada através; a) demonstrativos da folha de pagamento 20/ 3 e os três
primeiros meses de 20/4 C“ b) demonstra/ivo do FUNDEB 2013 para 20/4; c) Ofício enviado ao
Secretário Estadual de Educação solicitando a majoração dos recursos provenientes do PETE
Programa Estadual de Transporte Escolar, jnrcmceiramente. não há como arcar com mais esle
——

custo.

Por outro lado e' de se destacar. que o seguro obrigatório — Diº/"'A T; que «coberta as
vítimas de (widen/es rodoviários, vem sendo pago anna/meme. assim como o IPV/I . fazendo com
que os veiculos uzilizados no n'ansporte escola/“estejam (reaberta/os pelo segm'o lega/.

Análise da equipe:
O gestorjustiticou que o motivo da ausência do seguro total dos veículos é a dificuldade
financeira vivenciada pelo Município e aiegou que o DPVAT, pago anualmente, acoberta vitimas de
acidentes rodoviários. Em que pese o gestor observar que o veículo já possui o seguro DPVATQa
ausência de seguro total do veículo contra danos materiais e vítimas por acidente contraria a letra "l“, 11,
cláusula terceira do Convênio nº 700799/2010, de 02/09/10, ratificada pelo disposto no inciso IX, do art.
5° da Resol'ução/CD/FNDE nº 64, de 16/1 1/201 1, ambas determinando que o município
efetive, além do
seguro obrigatório exigido no Código de Trânsito Brasileiro, o seguro total do veiculo. Dessa forma, fica
mantida a constatação.

2.3 Má conservação dos veículos.

Fato:
Os veículos não estão recebendo
encontradas avarias.

a

devida manutenção, pois em todos os veículos foram

Evidências:
Inspeçâo in loco, conforme fotografia

a

seguir:

R.A. Nº DIJON/PREF MUN DE CHA GRANDE
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Placa: RIF-3376

«

Placa: FFM—5096 - PE

PE

Placa: PFM-5096 - PE

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 021-001/2014, de 23/04/14, a Prefeitura do
Município de Chã Grande/PE apresentou por meio do Oﬁcio nº 117/2014-GABPREF, de 24/04/14, a

seguinte justificativa:
Para os auditores toda frota escolar analisada apresenta avarias. decorrentes da
fal/7a na manutenção.
Inicia/utente, cabe salientar, que a frota do município e' composta de 09 (nove) ônibus
provenientes do Programa Caminho da Escola, os quais não são szdicientes para tt'ai-isportar

todos os alunos do município, obrigando a atual gestão a contratar a empresa Persona/119'
Locações EIRELI - EPP para complementar a ﬁ'ola de transporte escolar.

Portanto. o transporte escolar municipal vivencia duas situações administrativas
distintas. a primeira conforme relatado, trata-se dos ônibus próprios, cujos encargos são todos do
nzanícipio, desde o abastecimento ate' a condução, passando pelo licenciamento e manutenção
preventiva e corretiva, já na segunda situação a responsabilidade e' toda da elrtpresa contratada,
que promoverá a manutenção, a condução dos seus veículos, até mesmo o abastecimento.
Na (sic) primeiro caso o nmnícipt'o vem promovendo a manutenção através do
contra/o jirmaa'o com a PETROCA RD (contrato anexo). sendo feito rotineiramente a revisão

x
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e/érrica dos ônibus.

As avarias identiﬁer/dos pelos auditores forum delecfm/as no [Maria (/0 veículo.
portanto demanda mais tempo para seu conserto, assim durante as férias let/vas fais avarias

serão retiﬂcadas.

Análise da equipe:
Embora haver plausibilidade najustificativa de que o conserto das avarias detectadas nas
latarias dos veículos serem realizadas no periodo de férias por demandar mais tempo; mantém—se a
constatação, tendo em vista que os veículos são semi—novos e, ainda, por ter sido verificadas outros tipos
de avarias que demandam menos tempo para reparo, como sinaleiras quebradas.

A letra "j", ll, cláusula terceira do Convênio nº 700799/2010, de 02/09/10, incluiu entre
as obrigações do Cºnvenente a de responsabilizar-se pela manutenção do veículo, inclusive a
caracterização externa original de fábrica do Programa Caminho da Escola. Essa obrigação foi ratificada
pelo artigo Sº da Resolução/CD/FNDE nº 64, de 16/1 1/20l
3.

PLANO DE AÇÃO ARTICULADA

—

l.
TRANSFERÉNCIA DIRETA - exercício

'

2012
'

Objeto doPrograma:"Apoiofinanceiro paraaquísiçãode“Veículoautomotor', “com"“

'

especificações para transporte escolar, conforme Termo de Compromisso no Plano de Ações Articuladas
PAR nº 4602/2012, nas subações VEÍCULOS ESCOLARES.

—

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos íinanceiroszR$ l.443.802,15
Extensão dos exames:

Apurar denúncia de possível desvio na utilização dos veículos objeto desse Termo de
Compromisso.
Constatações:
3.1 Utilização indevida dos veículos adquiridos no âmbito do Programa.

Fato:

Além do lransporle dos estudantes malriculados nas escolas das redes públicas de ensino
básico e em instituições de educação superior, a Prefeitura utiliza os veículos do Caminho da Escola em
finalidade diversa do Programa.
Evidências:
Entrevista com motoristas, Nota Oficial informando o retorno das aulas em 25/04/2014
(http://www.chagraude.pe.gov.br/noticias/nota-oﬁcial—Zl) e verificação in loco de circulação de veículos
em período de paralisação das escolas municipais.

.J'
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Ónilius circulando, em 22/04/20l4.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 021—001/20 14, de 23/04/14, 21 Prefeitura do
Município de Chã Grande/PE apresentou por meio do Ofício nº I 17/2014-GABPRBF, de 24/04/14, 21

seguinte justificativa:
Segundo o Auditor responsável pela condução da presente auditoria. os ônibus
escolares enfregues por este órgão a0 Manic/pic estão sendo utilizados em finalidade diversa
daquela prevista legalmente.

Esto gestão vem se desempenhando altos esforços para manter seus alunos
empenhados no estudo. Para tanto, promove atividades ext:'acurricu/ares fora do município, como,
por exe/121110, visita a0 Jardim Zoológico. Daí, isto não signiﬁed que os ônibus escolares estão
sendo desviados de suafunção primordial, muito pelo contrário, esta atitude so'faz com que os

alunos se mantenham nas escolas.
Ainda. no intuito de promover a educação universitária para os munícipes mais
carentes, esta municipalidade cede seus ônibus para promover o deslocamento dos universitários
para suas respectivasfaculdades, gerando cidadãos capacitados e profissionais realizados no

futuro.
Veja/n senhores membros do FNDE. que a boa—jé adn-n'nisiraliva desta gestão esta (sic)
evidenciada em suas (iii/lides, cujo intuito maior é a’ar acesso aos mais necessiiados a uma
educação. seja no nivel zmiversiiário, seja na educação básica,

Análise da equipe:
O gestor municipal não admitiu o desvio de finalidade do objeto (veículos) do Termo de

Compromisso e justificou que são realizados transportes de alunos em atividades "extracurricuiares“,
realizadas fora do estabelecimento de ensino, e no deslocamento de estudantes de instituições de
educação superior. No entanto, esta auditoria não contestou essas formas de utilização dos veículos por
considerá—las permitidas pelas normas do Programa, mas quis se ater a utilização indevida dos veículos
constatada nas evidências, como no caso de transporte de idosos, religiosos, professores e na circulação
de veículos em período de paralisação das escolas municipais por motivo de greve dos professores.
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Portanto, a justificativa não elide a constatação que contraria disposto no art. 3° da
Resolução/CD/FNDE nº 45, de 20/1 1/2013, a qual dispõe sobre os critérios para a utilização de veículos
de transporte escolar adquiridos no âmbito do Programa Caminho da Escola
Por fun, embora haja evidências de desvio de finalidade do objeto (veículos) do Programa,
essas evidências não são suficientes para quantificar o prejuízo ao erário.

3.2 Ausência de seguro do veículo.

Fato:
A Prefeitura não realizou o seguro total dos veículos, contra danos materiais

e

vítimas por

acidente.

Evidências:
Não apresentação das apólices de seguro total dos veículos (Placas: PES-3687 - PE,
PES-3857 PE, PFU-SSSS - PE, PGF-4947 - PE e PGK-064O PE) solicitados pela Solicitação de
Auditoria nº 021—000/20I4, em 22/04/2014.
—

—

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 021-001/2014, de 23/04/14, a Prefeitura do
Município de Chã Grande/PB apresentou por meio do Ofício nº I l7/2014-GABPREF, de 24/04/14, a

seguinte justificativa:
De fato esta prefeitura não contratou o seguro total para os 9 ônibus advindos do
programa Caminho do Escola. não por falta de vontade administrativa, mas sim por falta de
recurso. Na realidade, diante. da carência ﬁnanceira vivenciada pelo Município em tela,
devidamente comprovada através; a) demonstrativos da folha de pagamento 2013 e os três
primeiros meses de 2014 (; b) demonstrativo do FUNDEB 2013 para 21)! 4; c) Ofício enviado ao
Secretário Estadual de Educação solicitando a majoração dos recursos provenientes do PETE P
Programa Estadual de Transporte Escolar, ﬁnanceimmem’e, não há Como arcar com nzais este
custo. Por outro lado é de se destacar, que o seguro obrigatório .9 DPVAT, que acoberta as
vítimas de acidentes rodoviários, vem sendo pago anualmente, assim como o [PVA fazendo com
que os veículos uii/irados no transporte escolar eslejam acobertados pelo seguro legal.
.

Análise da equipe:
O gestor justificou que o motivo da ausência do seguro total dos veículos

a dificuldade
financeira vivenciada pelo Município e alegou que o DPVAT, pago anualmente, acoberta vitimas de
acidentes rodoviários. Em que pese o gestor observar que os veículos já possuem o seguro DPVAT, &
ausência de seguro total dos veículos contra danos materiais e vítimas por acidente contraria o disposto no
inciso 1X, do art. 5° da Resolução/CD/FNDE nº 64, de 16/11/201 1, o qual obriga o município efetivar,
além do seguro obrigatório exigido no Código de Trânsito Brasileiro, o seguro total do veículo. Dessa
forma, ﬁca mantida a constatação.

3.3 Ausência de regulamentos do poder executivo local

e'

disciplinando

0

uso dos

veículos.
Fato:

&

“"'"
,-
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Não foi apresentado regulamento do poder executivo Municipal disciplinando
veículos adquiridos no âmbito do Caminho da Escola.

()

uso dos

Evidências:
Não apresentação de regulamentos solicitados pela Solicitação de Auditoria nº

021-000/2014, em 22/04/2014.
Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 021-001/2014, de 23/04/14, a Prefeitura do

Municipio de Chã Grande/PB apresentou por meio do Oficio nº
seguinte justificativa:

1

l7/2014-GABPREP, de 24/04/14,

a

Este apontamento será sanaa’o. aim/a neste exercício. Esta municipalidade já está
providenciando a dita norma. pelo que esperamos a compreensão deste órgão n'a auditoria.

Análise da equipe:
A justificativa corrobora a constatação de ausência de regulamentos do poder executivo
local disciplinando o uso dos veículos. O fato contraria o disposto art. Sº da Resolução/CD/FNDE nº 45,
de 20/1 1/2013, o qual dispõe que: "O uso dos veículos de transpone escolar de que trata esta Resolução
deve ser disciplinado em regulamentos do poder executivo dos estados, Distrito Federal e municípios,
observando as disposições Iogais vigentes eas contidas nesta Resolução".
3.4 Ausência de autorização expressa para atividades fora da sala de aula.

Fato:
Os veículos do Caminho da Escola foram utilizados para transporte de estudantes em
atividades fora das sedes das escolas e para acesso às instituições de educação superior, mas as
autorizações (Anexo da Resolução/CD/FNDE nº 45/2013) não foram emitidas.
1

Evidências:
Não apresentação da documentação (autorização expressa para trajetos) solicitada pela
Solicitação de Auditoria nº 021—000/2014, em 22/04/2014.

Manifestação da entidade:

Município

Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 021-001/2014, de 23/04/14, a Prefeitura do
de Chá Grande/PE apresentou por meio do Ofício nº 117/2014-GABPREF, de 24/04/14, a

seguinte justificativa:
Conforme relatado na justificativa do item ]. I, as autorizações são processadas
através de ofício. conforme atesta, por exemplo. () ojicio 022-2013 que solicita a liberação de um
ônibus escolar para transportar alunos para o Jardim Zoológico de Dois Irmãos em Recife
(documento em anexo). Esta so/icílação e' encaminhada a0 Gabinete do Prefeito para sua ami/iso
e autorização, após autorização este é repassado para a Secretaria de Educação para averiguar
se há horário disponível para liberar o veículo.

\
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Análise da equipe:
Em sua defesa o Gestor encaminhou cópia de ofício que trata de liberação de ônibus
escolar para o deslocamento fora da circunscrição do município. No entanto, esse documento não segue o
mode1o definido no anexo
da Resolução/CD/FNDE nº 45, de 20/11/2013, disponivel no sítio
1

www.fnde.gov.br,
atividade.

e, também, não está acompanhado da relação nominal dos estudantes participantes da

Em que pese o encaminhamento de documento que trata da liberação de ônibus escolar
para atividade fora do estabelecimento de ensino, mantém—se a constantação que se verica o não
atendimento aos dispositivos dos §§ lº e 2° do art. 3º da Resolução/CD/FNDE nº 45, de 20/11/2013.

1

]

3.5 Má conservação dos veículos.

;

Fato:
Os veículos não estão recebendo a devida manutenção, pois em todos os veícuios foram

encontradas avarias.

Evidências:
“inspeção'm' 'l'óc'o," “conforme“ fetógiáfià à seguir:

Placa: PES-3687 - PE

'

Plnca: PES-3687

~

—

PE

~

1L
~

Placa: PGF—4947 - PE

Placa: PGF—4947 - PE

(“""—“
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Placa: PGK-Oú—IO

ru-

avuu-

—

PE

Placa: PFU-SSSS

«

PE

«

~

Placa: PFU—SSSS . PE

Placa:

Pwssss

. PE

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 021-001/2014, de 23/04/14, a Prefeitura do

Município de Chã Grande/PE apresentou por meio do Ofício nº 1l7/2014-GABPRBF, de 24/04/14, a
seguinte justificativa:
Para os czuditores foda frota escolar analisada apresenta avarias, decorrentes da
fal/7a na manutenção.
Inic'ialnzeme. cabe salientar, que ají'ota do município é composta de 09 (nove) ônibus
provenientes do Programa Cantinho da Escola. os quais não são suficientes para ”(importar
todos os alunos do município, obrigando a atual gestão (: conf/am;“ a empresa Personalite'
Locações EIRELI EPP para comp/emen/ar (: frota de transporle escolar.
—

Portanto, o transporte escolar municipal vivencia duas situações administrativas
a
primeira
conforme relatado, Irala-se dos ônibus próprios, cujos encargos são todos do
distintas.
abaslecimenro
«(é a condução, passando pelo licenciamento e manutenção
desde
0
município,
na
segunda
sin/ação a responsabilidade é toda da empresa contratada.
e
já
preventiva corretiva,
(!
que promoverá (( :nanulenção, condução dos seus veículos, até mesmo O abastecimento.

Na (sic) primeiro caso o município vem promovendo a manutenção através do
contrato juizado com (( PETROCA RD (cont/"alo anexo), sendo feilo rotineiramente (( revisão
mecâníca e elélríca dos ônibus.
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As avarias identificadas pelos auditoresfomm detectadas na lataria do veículo,
portanto demanda mais tempo para seu conserto, assim duran/e as férias letims [ais (mar/“as
serão relijicadas.

Análise da equipe:
Embora haver plausibilidade najustíflcativa de que o conserto das avarias detectadas nas
latarias dos veículos serem realizadas no período de férias por demandar mais tempo; mantém-se &
constataçãb, tendo em vista que: os veículos são semi-novos, o quantitativo das avarias encontradas e,
ainda, os danos que comprometem & seguraça dos usuários, como os vidros estilhaçados e pneu

danificado, sendo que estes demandam menos tempo para reparo.

A constatação contraria o disposto no inciso VIII do art. Sº da Resolução/CD/FNDE nº
64, de 16/11/2011, o qual incluiu entre as obrigações do município a de responsabilizar—se pela
manutenção do veículo, inclusive a caracterização externa original de fábrica do Programa Caminho da
Escola.
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-adiantam Are-.sipecitiyas.
recomendações e encaminhamentos propostos;
4.2. Nas constatações referentes aos subitens 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 foram
verificadas impropriedades na operacionalização do Programa, que merecem atuação da Diretoria técnica
desta autarquia responsável pelo programa;
'

4.3. Identihcou-se, ainda, irregularidades de potencial prejuízo ao erário, conforme
consignados nos subitens 1.1, 2.1 e 3.1, cujas evidências não possibilitaram quantificar os valores;

4.4. No que concerne à solicitação de apuração de denúncia de possível desvio na
utilização dos ônibus adquiridos pelo município com recursos do Programa Caminho da Escola,
encaminhada pela Procuradoria da República em Pernambuco, foi constatado, conforme subitens 1.1, 2.1
e 3.1 que esses veículos vêm sendo utilizados indevidamente. Assim, o trecho da denúncia que notícia “o
objeto do Convênio não está sendo alcançado” procede parcialmente. De fato, os veículos são utilizados
para o transporte dos estudantes do município, contudo verificou-se desvio de flnalidade na utilização dos
ônibus escolares. Ainda sobre a denúncia, merece destaque o seguinte:
4.4.1. Além dos ônibus adquiridos com recursos do Caminho da Escola, 8 (oito) em sua
totalidade, a Prefeitura apresentou um outro ônibus (Placa: KLH5978—PE e Ano Fabricação/Modelo:
2000) de propriedade dessa municipaiidade, mas sem informar a origem dos recursos da sua aquisição; e
4.4.2. O trecho da denúncia que notícia a utilização de veículos Inadequados e impróprios
(caminhõesé caminhonetes) para o transporte escolar não foi verificado, uma vez que os professores da
rede municipal estavam em greve no período da fiscalização. Assim, os Únicos veículos utilizados para o
transporte escolar à época pela Prefeitura foram os ônibus detalhados neste relatório, utilizados para o
transporte dos estudantes da rede estadual e do ensino superior.
4.5. Ademais, foi verificado que os ônibus encontravam—se sem a devida manutenção, vez
que, mesmo com pouco tempo de uso, apresentavam danos decorrentes de pequenas colisões;
Á
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9º da IN/CGU nº 07, de 29/12/2006.

Em 06/06/2014

DIFlP/COFlC/A UDI'F
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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 13/2014
DESPACHO

Considerando que as recomendações são compatíveis com as constatações técnicas
papéis de trabalho, encaminhe-se ao(à) Coordenador(a) da COFIC para anuência.

e estão

suportadas em

E.nlà/Qb_/&bt4
gmfe da DIFIP

De acordo.
.
A apreciação do(a) Senhor(a) Auditor(a)—Chefe.

Em

43 / 'aí/

Zºº/V
Coordenadora da COFIC

De acordo.

Encaminhe-se ao(à) Senhor(a) Presidente do FNDE para conhecimento.

/

Elll,í/_>_/f?[?/I/(7)Úf//£/

Auditor-Chefe

Ciente.
Retorne-se

à

Auditoria Interna para adoção

das recomendações sugeridas.

Emiá/ÉLQÁ/ÉL.
Presidente
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