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3.3.Repasse financeiro ao Instituto de Desenvolvimento Brasileiro
(lNDEBRAS),que não configura no rol das entidades qualificadas
como OSCIP's, no exercício de 2010 (item 5.2.6)
A respeito do repasse financeiro de R$ 585,58 mil, através do termo de
parceria 01/2010-SEE, ao Instituto de Desenvolvimento Brasileiro (INDEBRAS), não
figurado no rol das entidades qualificadas como OSCIP's fornecido pela Secretaria
de Administração, deve-se destacar que o Instituto é qualificado como OSCIP pelo
Ministério da Justiça desde 22 de setembro de 2004, data da publicação no Diário
Oficial da União, e que a solicitação de qualificação estadual como OSCIP foi
protocolada no dia 15 de dezembro de 2010, deferida através do Decreto Estadual
nO36.745/2011.
Além disso, é importante observar algumas considerações: O Programa
Escola Aberta, criado pela resolução CD/FNDE N°052/2004, tem por objetivo
fomentar a política do Governo Federal de promover a melhoria da qualidade de
educação por meio do envolvimento e da participação da comunidade, ampliando o
diálogo e a cooperação entre os alunos, a sociedade e a equipe local de cada
unidade bem como os profissionais que atuam na mesma.
Para gerenciamento do programa, as Resoluções CD/FNDE N°052/2004 e
035/2011, atribuem ao parceiro estadual a organização de equipe que deverá ser
responsável pela gestão, orientação pedagógica e o acompanhamento da aplicação
dos recursos federais disponibilizados para execução do Programa Escola Aberta,
devendo assegurar a gestão das ações do Programa nas 200 (duzentas) escolas
credenciadas pelo Programa, na região Metropolitana e Interior.
Dentre as opções possíveis para a realização do gerenciamento do
programa - execução direta pela administração pública ou execução indireta via
entidades

sem fins lucrativos

- , optou-se

pela formalização de Termo Parceria com

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP's), muito embora o
objeto a ser executado ("execu~ão de atividades, eventos, consultorias, cooperação
técnica e assessoria para atuação complementar educacional no âmbito do
Programa Escola Aberta, destinado a fomentar Educação, Cultura, Esporte e
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Trabalho para a Juventude"- Cáusula Primeira do Termo de Parceria n001/2010SEE), pudesse ser realizado através de simples Convênio.
A Portaria Ministerial n0127/2008do Ministério de Planejamento, Orçamento
e Gestão, da Fazenda e do Controle e da Transparência, define Convênio nos
seguintes termos:
acordo ou ajuste que discipline a transferência de recursos financeiros de
dotações consignadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União e tenha como partícipe, de uma lado, órgão ou entidade da
administração publica federal, direta ou indireta, e, de outro lado, órgão ou
entidade da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou
indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, visando à
execução de programa de governo, envolvendo a realização de projeto,
atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco,
em regime de mútua cooperação (art. 1°, §1°, VI da Portaria
Interministerial n0127/2008 do Ministério de Planejamento, Orçamento e
Gestão, da Fazenda e do Controle e da Transparência)

Define-se Termo de parcenà:
instrumento que se destina à formação de vínculo de cooperação entre as
partes, para fomento e a execução das atividades de interesse público
(art. 17 Lei 11.743/2000),

Sendo atividade de interesse público aquelas:
[...] desempenhadas pelos órgãos e entidades da administração e que, por
força de previsão constitucional, já venham sendo exercidas, também, pela
iniciativa privada e, em especial, as seguintes: promoção de assistência
social, da assistência hospitalar e ambulatorial; promoção da cultura, defesa
e conservação do patrimônio histórico, artístico e arqueológico; promoção
gratuita da educação, observando a forma complementar de participação
das organizações de que trata esta Lei; promoção gratuita da saúde,
observando-se a forma complementar de participação das organizações de
que trata esta Lei; promoção da segurança alimentar e nutricional; defesa,
preservação e conservação do meio ambiente e promoção do
desenvolvimento sustentável; promoção do voluntariado; promoção do
desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; experimentação,
não lucrativà, de novos modelos sócio-produtivos e de sistemas alternativos
de produção, comércio, emprego, crédito e micro-crédito; promoção da
ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de
outros valores universais; estudos e pesquisas, desenvolvimento de
tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e
conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às atividades
mencionad~ neste artigo; desenvolvimento e difusão científica e
tecnológica; difusão cultural; ensino profissional; moradia e custódia e
reintegração social. (art. 2°, I da Lei nO11.743/2000)

r

PERNAMBUCO
OOVERNO

DD

ESTADO

Nesse caso, tanto se poderia instrumentalizar um convênio, quanto um
termo de parceria, sendo escolhido este último precisamente em razão da escolha
da OSCIP dever ser precedida de seleção pública de projetos, enquanto que para o
Convênio poderia se prescindir da realização desta seleção pública, bastando
justificar-se a escolha da entidade sem fins lucrativos.
Esta seleção visou garantir à Administração Pública a economicidade, a
lisura, a publicidade que um procedimento de escolha exige, além de buscar
entidade que tenha experiência e capacidade técnica comprovadas para a execução
do programa.
E mais, o Termo de Parceria oferece instrumentos para a fiscalização da
execução e da utilização dos recursos públicos tais quais: Comitê Gestor, composto
por membros da Administração Pública e da entidade escolhida, e maior rigor para
aprovação das Prestações de Contas, além do acompanhamento realizado pela
Agência de Regulação de Pernambuco (ARPE).
No momento da Seleção Pública, observou-se que, apesar de haver quatro
entidades credenciadas como OSCIP no âmbito estadual (Movimento Pernambuco
Contra o Crime - MPCC, Movimento Agreste Contra o Crime - MACC, Instituto de
Apoio Técnico Especializado à Cidadania
Reciclagem e Capacitação Profissional

-

-

IATEC e Centro Brasileiro de

CERCAP), apenas as duas últimas

entidades apresentam a devida capacidade técnica para gerenciar o programa.
Com o intuito de buscar uma maior competitividade e garantir a melhor
proposta técnica e financeira, optou-se por se requerer a Certificação Federal para
OSCIP, não só por ser o objeto da parceria a gestão de programa e recurso federais,
mas também para garantir a participação de um maior número de entidades, além
de propiciar poder buscar, em todo o Brasil, entidades com experiência específica
em gestão com o Programa Escola Aberta.
Sagrou-se vencedora da seleção o Instituto de Desenvolvimento Brasileiro
i

(INDEBRAS), que no momento da seleção, já possuía a certificação federal.
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Em 7 de julho de 2011, no decurso da execução do objeto pactuado, a
entidade recebeu a qualificação estadual, por meio do Decreto Estadual nO
36.745/2011, passando a compor o rol estadual das Organizações da Sociedade
Civilde Interesse Público.
Salienta-se que a qualificação federal foi deferida e publicada no Diário
Oficial da União do dia 22 de setembro de 2004, sob a denominação de "União dos
Moradores da Ação Comunitária Amigos para Sempre". A denominação Instituto de
Desenvolvimento Brasileiro (INDEBRAS)foi advinda de alteração do Estatuto Social,
conforme Ata da Assembléia Geral Extraordinária da instituição, datada de 17 de
agosto de 2009.
Ademais, a Resolução ARPE nO 005/2010, que estabelece condições e
procedimentos para monitoramento e fiscalização das OS e OSCIP's, prevê como
um dos objetivos da análise da prestação de contas de tais entidades é verificar os
resultados atingidos com a execução do instrumento de pactuação, conforme
disposto no seu art. 25, inciso V.
Assim, conforme informado pela referida Agência Reguladora, através do
Ofício ARPE DIP nO353/2011, as prestações de contas das referidas entidades do
terceiro setor que mantiveram, respectivamente, Contrato de Gestão ou Termo de
Parceria, no exercício 2010 com o Estado, encontram-se sob análise daquela
autarquia especial e, tão logo, finalizada, terão as cópias dos relatórios remetidas
para o TCE, conforme previsto no art. 25 da resolução acima citada.

3.4. Destinação
usuários

do excedente

das receitas

da Rodovia de acesso

decorrentes

do fluxo de

à Praia do Paiva, várias vezes

superior ao "Fluxo Projetado" (item 5.3.1.2.a)
Quanto à destinação do excedente das receitas decorrente do fluxo de
usuários da Rodovia de acessosà Praia do Paiva, esse Egrégio Tribunal sustenta,
em seu Relatório, na página 60 do capítulo 5, que a Administração Pública deve
atentar para as regras de compartilhamento das receitas excedentes de pedágio
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dispostas nas cláusulas contratuais. Entretanto, conforme informações da Secretaria
do Governo (SEGOV), reafirmadas pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ), o
excedente dessas receitas foi regularmente compartilhado entre a Concessionária
Rota dos Coqueiros destinada ao Fundo Socioambiental, conforme estabelecido
pela metodologia de cálculo definida nas cláusulas 28 e 59 do Contrato de
Concessão Patrocinada para a Exploração da Ponte.

3.5. Garantia do contrato de PPP da construção do CIR, feita por fundo
especial, criado por Lei (item 5.3.1.2.b)
Quanto à não constituição da garantia de pagamento da Contraprestação
Básica prevista no Contrato de Concessão Administrativa nOCGPE nO001/2009, que
objetiva a exploração do Centro.Jntegrado de Ressocialização (CIR) de Itaquitinga,
precedida de obras, temos a informar que, foi pactuado, entre a Secretaria do
Governo (SEGOV) e a Secretaria da Fazenda (SEFAZ), um cronograma de
depósitos mensais na conta aberta na Caixa Econômica Federal (CEF) para
atendimento a essa garantia, que totalizará, até dezembro do presente exercício, o
equivalente a três meses da Contraprestação Básica da Concedente para
Ressocialização (CBCR), em cumprimento ao estabelecido na cláusula 34 do
referido contrato.
Conforme o disposto no item a da subcláusula 34.2 do contrato, os recursos
depositados na conta-garantia deverão corresponder ao equivalente de três meses
da CBCR até o mês de dezembro do ano anterior ao ano de início da OPERAÇÃO
DO CENTRO INTEGRADO DE RESSOCIALlZAÇÃO DE ITAQUITINGA. Desta
forma, o Relatório do TCE afirma o descumprimento do disposto no contrato,
conforme citação a seguir:
[...] De acordocom as informações prestadas pela Secretaria de Governo, a
disponibilização dos serviços pela concessionária no complexo prisional
está previstéJpara o mês de novembro de 2011. Ou seja, a constituição da
garantia já deveria ter sido providenciada em cumprimento às disposições
contratuais.
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da

SEGOV

e

da

SEFAZ,

a

disponibilização dos serviços está prevista para o início de 2012, portanto, a contagarantia deverá conter os recursos determinados até o ano anterior à operação do
CIR, em cumprimento às disposições contratuais.
Portanto, consideramos que a constituição da garantia, nos prazos
pactuados entre esses órgãos, cumpre os termos contratuais.
No que diz respeito à repartição objetiva de riscos, note-se que os elementos
mencionados na cláusula 26 do contrato de Concessão Administrativa para
Exploração, Manutenção e Conservação do CIR-Itaquitinga disciplinam como
possíveis causas justificadoras de um reequilíbrio econômico-financeiro fatores que
não se relacionam à demanda prisional. Mudanças na economia mundial, alteração
impositiva por parte da Concedente, caso fortuito, força maior e alterações legais
futuras, todas previstas especificamente na cláusula 26.3, não se relacionam com
um possível risco de demanda na unidade de ressocialização em apreço. Pelo
contrário: existe uma população carcerária no Brasil muito maior do que o sistema
pode dar conta, ainda mais da forma como a Lei de Execuções Penais estipula, e é
exatamente para começar a mudar esse quadro que a experiência pioneira do
Centro Integrado de Ressocialização de Itaquitinga está em vias de entrar em
operação.

3.6. Conta-garantia do Fundo Especial Arena Multiuso da Copa 2014
junto ao agente fiduciário (item 5.3.1.2.c)
Acerca da não abertura da conta-garantia prevista na subcláusula 34.2 do
contrato de Concessão Administrativa nO001/2010, temos a informar que, conforme
informações fornecidas pela Secretaria do Governo (SEGOV) e reafirmadas pela
Secretaria da Fazenda (SEFAZ), sua abertura dar-se-á em conformidade com o
disposto na subcláusula 34.2, flue determina que os recursos a serem dados em
garantia deverão corresponder ao depósito em dinheiro no valor equivalente a seis
meses de Contraprestação Básica da Concedente para Operação da Arena (CBOA),
26 / 57
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devendo ser depositado até dezembro do ano anterior ao ano de início da operação
da Arena, previsto para o exercício de 2013. Além disso, foi informado pela SEFAZ
que o processo de abertura da conta-garantia será concluído no presente exercício.
Acerca da criação do Fundo Arena Multiuso da Copa 2014 por meio da Lei
Estadual nO14.121, de 23 de agostode 2010, apontadacomo inconstitucionalpelo
Tribunal de Contas por descumprir o disposto no art. 167 da Constituição Federal,
informamos que a utilização dos recursos oriundos do Fundo de Participação dos
Estados (FPE) e de compensação financeira previstos na Lei Complementar Federal
nO 87/96 ("Lei Kandir") como garantia das obrigações pecuniárias do Estado de

Pernambuco, previstas no Contrato de Concessão Administrativa para Exploração
da Arena Multiuso da Copa 2014, foi submetida à apreciação da Procuradoria Geral
do Estado e encontrou amparo no Parecer PGE/GAB nO03/2010, que admitiu o uso
para essa finalidade sob o argumento de que o princípio da não-afetação somente
se aplica às receitas oriundas da arrecadação própria dos impostos, não atingindo
as transferências constitucionais, a exemplo do FPE, e as legais, como as
provenientes da Lei Kandir.
Assim, como os recursos oriundos do FPE e da Lei Kandir dizem respeito a
transferências correntes, e não a receitas tributárias, não pode haver, segundo o
referido parecer da PGE, interpretação extensiva de uma norma que já estabelece a
restrição que consagra o princípio da não-afetação. Com isso, o princípio da nãoafetação atinge as receitas tributárias, e não as transferências correntes, como no
caso do Fundo de Participação dos Estados e dos recursos oriundos das
compensações estabelecidas na Lei Kandir.

27 1 57

PERNAMBUCO
OOVERNO

DO

ESTADO

4. GESTÃO ORÇAMENTARIA (Capítulo 6°)
4.1. Não

atualização

das

alterações

ao

PPA feitas

por

crédito

suplementar (6.1.1)
Conforme foi argumentado no relatório do ano anterior, há, pelo Poder
Executivo, uma permanente busca de superar as dificuldades nesta área de
planejamento do Estado.
Há que se considerar que a admissão do contingente de pessoal técnico no
âmbito de SEPLAG se deu apenas a partir de março de 2011. Os Analistas de
Planejamento, Orçamento e Gestão alocados nas atividades de organização do
orçamento e PPA exerceram suas atribuições na Secretaria de Planejamento e
Gestão e embora bem treinados e capacitados, de fato só vivenciaram todas as
etapas do ciclo orçamentário no,..~ncerramento do exercício de 2011, pelo que a
experiência das equipes ainda é insuficiente para garantir a coerência entre o físico
e o financeiro de todas as ações do Governo.
Ademais, para que tais controles sejam possíveis é necessário avançar na
formação de competências nas Secretarias de Estado, dado que o controle físico da
execução só poderá ser feita de forma descentralizada.
Por outro lado, o atual modelo de organização do programa de trabalho nas
leis orçamentárias, segue as orientações da portaria nO42, de 14 de abril de 1999,
do MOG- Ministério de Orçamento e Gestão da época, na ausência de
regulamentação específica, por lei complementar federal, sobre o estabelecimento e
controle de metas da estrutura funcional programática governamental, tão somente
se limitando a instituir uma classificação unificada para todos os entes da federação.
O modelo de planejamento e controle dos programas e ações com base em
metas físicas utilizado em Pernambuco foi baseado no modelo implementado pelo
Governo Federal por ocasião da implantação do PPA 2004-2007. Tal modelo, no
próprio Governo Federal, já vinha apresentando sinais de desgaste até que,
recentemente, foi abandonado por completo no PPA 2012-2015.

\
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Na visão do Governo do Estado, o atual modelo que vem sendo
paulatinamente incorporado aos instrumentos formais de planejamento, baseado na
definição de objetivos estratégicos, estabelecimento de metas prioritárias e
monitoramento intensivo de sua implementação, possibilitará, em futuro próximo, pôr
em prática o controle físico e financeiro das principais ações de Governo.
Nesse sentido, reconhecendo a procedência dessa observação do TCE, o
Governo do Estado se propõe a evoluir nessa direção, especialmente no que diz
respeito às metas prioritárias e seu respectivo processo de monitoramento.

4.2. Sobre a omissão da LDO de orientação para a LOA apresentar
demonstrativos das vinculações da CIDE e do FECEP (item 6.1.2)
o TCE comenta que nãO-há orientação na Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) para que a Lei Orçamentária (LOA) apresentasse demonstrativos de valores
referenciais das vinculações das receitas provenientes da Contribuição de
Intervenção

no Domínio

Econômico

(CIDE)

-

Combustíveis

e do Fundo

de

Erradicação e Combate à Pobreza (FECEP). Todavia, não há exigência legal para a
colocação de tais demonstrativos na LOA. Por outro lado, a exigência legal, que é a
vinculação, esta é atendida de forma objetiva, especificando as despesas à conta
daquelas fontes de forma a serem facilmente identificadas na Programação de
Trabalho das Unidades Executoras e permitir ao gestor executá-Ias e acompanháIas em todas as fases de execução.
o próprio Relatório do TCE afirma que "foram abordados na LDO todos os
requisitos exigidos pela Constituição Federal e pela Lei Complementar n° 101, de 04
de maio de 2000". Em qualquer caso, consideramos importante, outrossim, não
sobrecarregar a Lei Orçamentária com tantos demonstrativos que seria uma
repetição.
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4.3. Riscos Fiscais outras ações judiciais (item 6.1.2)
Quanto à observação do TCE de que não foi relacionado nenhum passivo
contingente decorrente de outras ações judiciais além da expectativa de queda ou
não realização de receita oriunda de ICMS,temos a informar que o questionamento
foi atendido pela LDO, a partir do exercício de 2011, mediante a inclusão no seu
Anexo IV - Riscos Fiscais de Previsão de Passivos Contingentes (Demandas
Judiciais: Retenção de Parcela do ICMSdos municípios; Débitos Previdenciários da
FUSAMe do DETELPE; Pagamentos de Requisições de Pequeno Valor/RPV) e de
demais Riscos Fiscais (Frustração de Arrecadação: Guerra Fiscal

- Concessão

de

Benefícios Fiscais ao Comércio Atacadista pelos Estados Vizinhos;e Guerra Fiscal Concessão de Benefícios Fiscais ao Comércio Importador pelos Estados vizinhos).

4.4.Perda da série histórica das despesas com a implantação da PPI e
conseqüente prejuízo na análise histórica do Resultado Primário
(item 6.1.2)

Com relação à observação de que com a introdução da Programação Piloto
de Investimentos (PPI), a série histórica do Resultado Fiscal do Estado fica
prejudicada, arguimos que a dificuldade poderá ser superada

excluindo do

Resultado Primário os valores da PPI na série que se deseja demonstrar. Dessa
forma, com este procedimento, a série história do Resultado Primário será mantida
em sua tendência natural.

4.5. Não especificação

na LOA de quais convênios

e operações

de

crédito estão contemplados na programação inicial (item 6.1.3)
O Decreto de Operacionalizaçãodos Orçamentosdo Estado, relativo ao
exercíciode 2011, estabelecena
i alínea"a" do parágrafo2°, do seu Art. 5°, que as
solicitações de créditos orçamentários financiados por recursos de convênios novos
ou reativados ou por operações de crédito não incluídas nas previsões
orçamentárias devem ser instruídas com cópia do instrumento do convênio ou do
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contrato de operação de crédito correspondente, para atendimento aos termos do
Art. 10, inciso VI da LOA. Considera-se que ainda há espaço para melhorar a gestão
da situação, ou seja, restringindo os casos de receitas novas e, nos casos comuns,
utilizando o mecanismo da anulação de dotação - através da apresentação da
respectiva documentação.

4.6. Valor estimado para a Receita Corrente Líquida (item 6.1.3)
o Relatório do TCE reclama a ausência de estimativa da Receita Corrente
Líquida (RCL) nos Demonstrativos da Lei Orçamentária Anual (LOA), além disso,
enfatizou o compromisso assumido pelo Governo que, quando em resposta ao
Relatório de Auditoria referente ao exercício de 2009, se comprometeu a incluir essa
estimativa na LOA de 2011. TQd~via, ressaltamos que a recomendação do TCE
passou a ser atendida a partir do exercício de 2011, estando a respectiva
informação contida no "Demonstrativo da Compatibilização da LOA às Metas
Fiscais", no item B.

4.7. Não citação do Órgão ao qual a Empresa está vinculada (item 6.1.3)
Conforme consta no Relatório do TCE, no Orçamento de Investimento das
Empresas, quando da classificação institucional, há apenas a identificação da
unidade orçamentária não havendo a citação do órgão ao qual está vinculado,
identificação esta presente no orçamento fiscal, classificação esta que facilitaria a
visão de conjunto.
Acerca dessa crítica, temos a informar que, a partir da LOA de 2012, o
Orçamento de Investimento das Empresas passa a apresentar em seus
demonstrativos a indicação do Órgão ao qual a Empresa está vinculada.
i
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dos

investimentos

por

fonte

de

financiamento (item 6.1.3)
o

Relatório do TCE afirma que no quadro de detalhamento dos

investimentos são atribuídos valores às ações descritas na programação anual de
cada empresa, entretanto não há a correlação dessas despesas fixadas com as
respectivas fontes de investimentos. Essa questão está resolvida a partir da LOA
para 2012, passando a serem indicadas, para cada ação orçamentária, as fontes
específicas de financiamento dos investimentos.

4.9.Créditos Suplementares considerados como especiais no Balanço
(item 6.1.3)
A apresentação equivOCada de determinados créditos suplementares
materializados por publicação de lei ordinária se deve a um erro de contabilização do
sistema e-Fisco, que passou a considerar todos os projetos de lei como créditos
especiais. Tal erro será corrigido, não sendo possível, no entanto, alterar as
operações já contabilizadas.

4.10. Alterações no Orçamento de Investimento das Empresas (item

6.1.3)
o TCE registra em seu relatório que a administração estadual só vem
procedendo a mudanças no Orçamento de Investimento quando há alterações
sofridas pelo Orçamento Fiscal que envolvem ações relacionadas ao aumento do
capital social das empresas estatais não dependentes. As demais fontes de
financiamento constantes do orçamento de Investimento não vêm sofrendo nenhum
tipo de alteração.
Entretanto, há que se ct)nsiderar que as dotações orçamentárias constantes
do orçamento de investimento das empresas são apenas declaratórias. Registre-se,
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ainda, que o assunto demanda disciplinamento, através de lei complementar federal,
ainda não promulgada.

5. SAÚDE (Capítulo 7°)

5.1.lncompatibilidade

na classificação orçamentária da Atividade 3431-

Garantia da Oferta de Procedimentos de Média e Alta Complexidade
Ambulatorial

-

e Hospitalar

Tecnologia da Informação

-

com

relação

à sub-função

126-

e aos objetivos do Programa 0709-

Fortalecimento do Atendimento à Saúde da População (item 7.2.2)
No que se refere à incompatibilidade na classificação orçamentária da
Atividade 3431 -

Garantia da Oferta de Procedimentos de Média e Alta

Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -, de que trata o Relatório do rCE, de fato
houve o erro. A Secretaria da Saúde (SES), entretanto, constatando que o erro se
repetia no projeto de lei do Plano Plurianual 2012 a 2015, providenciou a emenda
alterando a subfunção de "126

-

Tecnologia da Informação" para a subfunção

correta que é a "302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial", de forma que as Leis
orçamentárias futuras não conterão mais esse erro.

5.2. Discordância no valor apresentado no Balanço Geral do Estado em
2010 de 17,50% dos recursos oriundos de impostos destinados à
saúde,

com

a

inclusão

no

demonstrativo

de

recursos

que

apresentam caráter não universal (item 7.3.2)
O relatório TCE 2010 alega que os gastos em saúde da UPE, por meio das
UGEs HUOC, PROCAPE e CISAM, foram financiados pela fonte 0244, perfazendo
um total de R$ 129.647.610,34. Valor este que deveria ser excluído do cálculo do
percentual.

f

I

i

Ocorre que, conforme pode ser observado na tabela seguinte, o montante

.

mencionado pelo TCE foi gasto pela UPE na fonte 0101.
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Tabela 10 - Gastos 2010 na Unidade Orçamentária UPE por fonte na função 10

0101
0242
0244

129.647.610,34
1.843.346,26
98.004.166,44

Total da Função 10

229.495.123,04

Fonte: SAGENT-extração em 04/10/2011

Especificamente com relação ao HUOC, PROCAPE e CISAM, de fato estas
UGEs tiveram seus gastos financiados em grande parte pela fonte 0244, conforme
tabela seguinte. Porém, os referidos valores não foram incluídos no cálculo do
percentual de saúde. Logo, a exclusão solicitada pelo TCE não se mostra pertinente.

Tabela 11 - Gastos 2010 nas UGEs PROCAPE, HUOC e CISAM por fonte na função 10

440713

CENTROINTEGRADODE SAÚDEAMAURY DE MEDEIROS

440714

HOSPITALUNIVERSITÁRIOOSWALDO CRUZ

440715

PRONTO SOCORROCARDIOlÓGICO DE PERNAMBUCO

Totais

Fonte: SAGENT-extração

5.382,50

5.382,50

9.549.328,88

9.549.328,88

33.374.680,01

33.380.062,51

32.486.857,76

32.486.857,76

75.410.866,65

75.416.249,15

em 04/10/2011

Cabe pontuar, que os programas, operações especiais e atividades
considerados de natureza não universal, voltados à' clientela fechada, citados no
tópico Ações não relacionadas a serviços universais da Saúde constante no item

7.3.2 - Aplicação dos Recursos do relatório do TCE, foram devidamente observados
e serão excluídos do cálculo a partir de exercício de 2011.

J
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6. EDUCAÇÃO(Capítulo 8°)
6.1. Estado de Pernambuco ocupou a 168posição no ranking nacional no
Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) (item 8.2)
O Estado de Pernambuco ocupou a 16a posição no ranking nacional, ficando
atrás dos estados nordestinos da Paraíba e da Bahia no Programa Internacional de
Avaliação de Alunos (PISA)
Conforme dados apresentados pelo INEP/MEC quanto aos resultados do
PISA (Avaliação Internacional), o Bra~iIocupou a 57a posição no Ranking entre 65
países participantes. Deve-se considerar que, embora não esteja em uma posição
de destaque, o Brasil vem evoluindo no cenário da educação ao longo dos últimos

anos. Nessa mesma avaliação,PISA,embora Pernambucoesteja no 16°lugar entre
os estadosbrasileiros,esse dado,..terna-seimportante,pois no nordeste apenas dois
estados apresentam melhores resultados: Paraíba e Bahia, com média geral de 385
e 382, respectivamente. No entanto, se considerarmos o ranking dos estados da
região Nordeste em separado, observa-se que Pernambuco fica em 3° lugar, com
média de 381, no universo de nove estados.

6.2. As taxas de distorção

idade-série

da rede estadual

de ensino

mostram-se bastante elevadas, de acordo com o Censo Escolar de

2009 realizado pelo Inep (item 8.2)
Conforme o Relatório do TCE, as taxas de distorção idade-série da rede
estadual de ensino, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, mostramse bastante elevadas, especialmente quando comparadas com a rede privada, de
acordo com o Censo Escolar de 2009 realizado pelo Inep.
Com relação às taxas de distorção idade-série do estado, observamos que a
partir de 2007 a correção do flu;<oescolar constituiu-se como política pública, sendo
implantado o programa Travessia, atendendo inicialmente apenas os alunos do
Ensino Médio e a partir de 2009, também os alunos do Ensino Fundamental (anos
Finais). O projeto Se Liga e Acelera, iniciado em 2003 e 2004, ~
destinado à correção
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do fluxo escolar dos estudantes dos anos iniciais,foi continuado durante a gestão do
Governador Eduardo Campos, na compreensão da importância da ação no conjunto
da rede estadual e municipal.
Os dados apresentados pelo MECmostram de 2006 a 2009, considerando a
rede pública, uma redução das taxas de distorção em todos os níveis (fundamental e
médio). Entretanto, há ainda uma diferença em relação à rede privada, como
afirmado no relatório. Ainda que tenhamos observado avanços na redução da
distorção idade-série na rede pública, deve-se considerar a importância de diversas
ações para que possamos reduzir realmente a distorção idade-série no estado:
acesso das crianças à Educação Infantilfavorecendo o prosseguimento dos estudos
na idade adequada, fortalecimento da política de alfabetização do estado e dos
municípios, garantia de permanência na escola dos alunos do Ensino Fundamental
(diminuindoa repetência e evasão h acesso e permanência no Ensino Médio.
O Estado vem atuando na implementação de uma política de alfabetização

em parceria com os municípios (Programa Alfabetizar com Sucesso), favorecendo a
alfabetização na idade certa; nas ações de ampliação do tempo pedagógico, com o
Mais Educação, as escolas de tempo integral e semi-integral, para citar algumas
ações, Do ponto de vista do fortalecimento da rede municipal, além do recurso do
Fundeb para matrículas na Educação Infantil, o Governo do Estado propôs
mudanças no ICMS que fortalecem o papel da Educação na distribuição dos
recursos. Assim, ainda que se verifiquem índices de 'distorção mais baixos na rede
privada, deve-se analisar as ações desenvolvidas pela rede pública de forma a
garantir acesso e continuidade nos estudos aos alunos na idade adequada e
também os projetos de correção de fluxo que atuam junto aos alunos que já

J)

apresentamdefasagemescolar.

r.

i'

36 I 57

PERNAMBUCO
OOVERNO

6.3. A rede

estadual

de

DO

ensino

ESTADO

apresentou

um

incremento

no

desempenho menor do que o do nordeste, segundo dados do IDEB,
muito embora, tenham ocorrido avanços entre 2005 e 2009 (item
8.2.c.2)
Merece destaque o aspecto relacionado ao comparativo entre os dados do
IDEB de 2005 a 2009 do Estado de Pernambuco. Assim, é possível fazer as
seguintes análises com relação aos três níveis da educação básica: até 4a sériel 5°
ano observando as médias dos ciclos 2005 - 3,1; 2007 - 3,5; 2009 - 3,9; houve uma
regularidade no crescimento de 0,4 entre os ciclos; para a 8a série/9° ano esse
crescimento de 2005 para 2007 foi de 0,1 e de 2007 para 2009 foi de 0,5; No ensino
médio (2005 - 2,7; 2007 - 2,7; 2009 - 3,0) o IDEB manteve-se constante no período
de 2005 a 2007, no entanto entre 2007 e 2009 houve um crescimento de 0,3.
Portanto, é importante observar que o estado de Pernambuco nos diferentes níveis
da educação básica vem apresentando uma evolução constante.

6.4. Taxa de alfabetização

mais baixa do que a alcançada

em 2008,

embora amenizada pelo crescimento em 2010 (item 8.2.c.3)
Segundocritériosdo SIASI,a taxa de alfabetizaçãoapresentouuma queda
em 2009, que foi amenizadapelo crescimentoem 2010, porém,ainda se encontra
mais baixa do que a alcançada em 2008.
Entretanto, em relação aos dados do SIASI, consideramos que a queda não é
confirmada na avaliação externa realizada (SAEPE), que mostra avanços de 2008 a
2010. Considerando o papel da avaliação externa e a possibilidade de
comparabilidade dos resultados ao longo dos anos (em função do modelo usado
TEORIA TRI), consideramos os avanços observados bastante confiáveis. Do ponto
de vista do SIASI, a SEE está sempre realizando o monitoramento e atuando na
formação dos professores, superisores, educadores de apoio e coordenadores das
redes estadual e municipal no uso deste modelo de gerenciamento, de forma a
garantir avaliações consistentes e adequadas por parte dos mesmos. Nesta direção,
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além das formações oferecidas pela GRE, a equipe Central da SEE tem organizado
formação inicial e duas reuniões para intervenção pedagógica e gerenciamento ao
longo do ano para a rede estadual e municipal.

6.S.lnserção

de ações no Demonstrativo da Aplicação dos Recursos

Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, anexo ao

Balanço Geral do Estado, não consideradas como tal (item 8.5)
o egrégio Tribunal entendeu que não deveriam ser considerados como
aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino os recursos destinados à
Atividade 3322

-

Fortalecimento da Gestão Escolar - a qual incluiu em suas

despesas algumas que estão relacionadas ao fornecimento de merenda escolar,
quais sejam: 3.3.90.30.07 -

Gêneros de Alimentação Escolar, 3.3.90.30.21 -

Material de Copa e Cozinha e 3.3.90.37.05 - Serviços de Copa e Cozinha,
financiadas pelas fontes 0101 e 0109, no valor de R$ 28.380.523,62.
Embora compreendendo que a merenda escolar é fundamental para o
combate a evasão escolar, pelo que está disposto no Artigo 7'1 da LDB, os gastos
com Gêneros de Alimentação (3.3.90.30.07), de fato, não devem ser computados
para fins de cumprimentos dos limites legais. Esta alteração será realizada para o
cálculo da aplicação de recursos em Educação no exercício de 2011.
Contudo, consideramos que os dois outros itens 3.3.90.37.05 - Serviços de
Copa e Cozinha e 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha devem ser incluídos
para no cálculo de análise de cumprimento legal. Os motivos a esta conclusão estão
expostos a seguir.
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), vinculado ao
Ministério da Educação, elaborou uma cartilha com o objetivo de esclarecer e
exemplificar como devem ser utilizados os recursos do FUNDES. As regras de
aplicação dos recursos do FUNIDEB(fonte 0109) são extensivas à aplicação da fonte
0101 com relação aos gastos com Educação.
O FNDE, quanto ao pagamento de merendeiras, esclarece que:
38 / 57
"

-- --

-

PERNAMBUCO
GGVERNO

DO

ESTADO

Deduzida a remuneração do magistério, o restante dos recursos
(correspondente ao máximo de 40% do FUNDES) poderá ser utilizado na
cobertura das demais despesas consideradas como de "manutenção e
desenvolvimento do ensino", previstas no art. 70 da lei nO9.394/96 (LDS),
observando se os respectivos âmbitos de atuação prioritária dos estados e
municípios, conforme estabelecido nos §§ 20e 30do art. 211 da constituição
federal (os municípios devem utilizar recursos do FUNDES na educação
infantil e no ensino fundamental e os estados no ensino fundamental e
médio). esse conjunto de despesas compreende:
Remuneração e aperfeiçoamento de demais profissionais da educação,
sendo alcançados nesta classificação os profissionais da educação básica
que atuam no âmbito do respectivo sistema de ensino (estadual ou
municipal), seja nas escolas ou nos demais órgãos integrantes do sistema
de ensino, e que desenvolvem atividades de natureza técnico-administrativa
(com ou sem cargo de direção ou chefia), como, por exemplo, o auxiliar de
serviços gerais, 'secretárias de escolas, bibliotecários, serventes,
merendeiras, nutricionista, vigilante, lotados e em exercício nas escolas ou
órgão/unidade administrativa da educação básica. [...] grifo nosso

o gasto com 3.3.90.37.05 - Serviços de Copa e Cozinha se refere à
contratação de mão-de-obra par~_qpreparação das merendas, a qual se personifica
nas merendeiras. Conforme mencionado, o FNDE exemplifica textualmente a
possibilidade de remuneração de profissionais que desenvolvem atividades de
natureza técnico-administrativa, como as merendeiras.
Dessa forma, entende-se que os gastos relativos a esse item estão
diretamente relacionados ao que disciplina o Art. 70, I - Remuneração e
aperfeiçoamento do pessoal docente e dos profissionais da educação devendo,
portanto, os gastos relativos a este item, serem computados para o cálculo dos
recursos aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino.
Com relação à aplicação de recursos do FUNDES na aquisição de
eletrodomésticos e utensílios utilizados na escola, para fins de processamento e
preparação da merenda escolar, o FNDE dispõe que:
[...] desde que para contemplar escolas da educação básica pública,
observando-se os respectivos âmbitos de atuação prioritária dos estados e
municípios, conforme estabelecido nos §§ 20 e 30 do art. 211 da
constituição, visto que estes equipamentos são considerados como
integrantes do coniunto de eauiDamentos e utensílios necessários à
aarantia dOi adeauado funcionamento da unidade escolar. Dodendo
servir. tanto à DreDaração da merenda, quanto à preparação, por
exemplo, do cafezinho, chá ou bebida similar, de consumo geral dos
I
servidores e visitantes da escola. grifo nosso

j
!
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Os gastos relacionados ao item 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha
se referem a utensílios necessários à garantia do adequado funcionamento

da

unidade escolar, podendo servir, tanto à preparação da merenda, quanto à
preparação, por exemplo, do cafezinho, chá ou bebida similar, de consumo geral dos
servidores e visitantes da escola. Assim, com base no ora disciplinado pelo Art. 70, 11
- Aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos
necessários ao ensino, bem como no elucidativo esclarecimento do FNDE, devem
os gastos nesse item ser considerados para fins dos limites legais com manutenção
e desenvolvimento do ensino.
Com relação à atividade 2198

- implementação

de Serviços de Atendimento

Diretamente ao Cidadão, via internet e-Serviços na Secretaria de Educação, cabe os
seguintes esclarecimentos:
1. De fato a nomenclatura utilizada possui um caráter genérico,
principalmente no que concerne o termo "Diretamente ao Cidadão" o
que poderia em uma primeira análise concluir que o beneficiário desta
atividade seria toda a população. Contudo, este não é o caso, pois o
cidadão referido na descrição desta atividade restringi-se aos
componentes da comunidade escolar, a saber: os alunos, os
profissionais de educação e os responsáveis pelos alunos. Tendo em
vista dirimir as dúvidas terminológicas e clarificar a real missão desta
atividade haverá, no ano de 2012, modificação da nomenclatura
desta.
2.

A LDB em seu Art. 70 enumera as ações consideradas como

manutenção e desenvolvimento do ensino. Com a finalidade de
esclarecimento dos ditames legais o FNDE exemplifica em que se
podem aplicar os recursos sob a luz dos incisos do Art. 70 da LDB.
Com base na LDB e nos exemplos do FNDE pode-se inferir que as
ações

desenvolridas

na

atividade

2198

estão

coadunadas

diretamente com pelo menos três dos incisos dispostos no artigo
citado, como pode ser verificado no quadro a seguir:
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Atividade De~envolvida
pelo Estado

LDB- Artigo 70 e
Incisos
Inciso

-

11I Uso e manutenção

de bens e serviços vinculados
ao ensino.
Inciso IV - Levantamentos

estatísticos, estudos e
pesquisas visando
precipuamente ao
aprimoramento da qualidade e
à expansão do ensino.

Inciso V

-Realização

de

atividades-meio necessárias
ao funcionamento dos
sistemas de ensino

Manutenção de bens e Manutenção de equipamento de
equipamentos.

I

Levantamentos
estatísticos relacionados
ao sistema de ensino e
organização de banco de
dados.

informáticadas escolas.
Censo escolar - pesquisa censitária
que tem como objetivo fazer um
amplo levantamento sobre as
escolas de educação básica do
país. O censo escolar é a base
utilizada pelo governo federal para
planejar o envio de recursos para
as redes educacionais do país.

Despesas inerentes ao Gestão
de
capacitação
dos
custeio
das
diversas profissionais da educação e demais
atividades relacionadas ao itens considerados na atividade
adequado funcionamento 2198.
da educação básica.

Quadro 1 - Ações de manutenção e desenvolvimento do ensino conforme disposto pelo art. 70 da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação LDB (excertos)

Conclui-se, diante do exposto, que a atividade 2198 deve ser considerada
como de manutenção e desenvolvimento do ensino, pois tem como foco o ambiente
escolar e está de acordo com o disposto nas determinações legais.

o TCE entendeuque a atividade3260 - Fornecimento de Merenda Escola,
não deve ser considerada como aplicação em manutenção e desenvolvimento do
ensino. Contudo, quando da análise dos itens que compõem esta atividade percebese que os gastos nesta atividade extrapolam os gêneros de alimentação (merenda),
não cabendo, portanto, a exclusão da totalidade dos gastos na ação em tela.
Conforme já exposto nestas considerações, o FNDE esclarece que estão
contidos na exclusão do artigo 71, IV

-

programas suplementares de alimentação,

assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica, e outras formas de
assistência social, no que se refere a programas suplementares de alimentação,
apenas a alimentação escolar (ltIantimentos).

1

Endereço Eletrônico: httD://www.fnde.aov.br/index.
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