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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAPÁ

NÚCLEO DE COMBATE À CORRUPÇÃO
2º OFÍCIO

Inquérito Civil nº 1.12.000.000361/2017-36

RECOMENDAÇÃO nº 103/2017

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelos  Procuradores  da 

República signatários, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, 

com especial fundamento nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal; artigos 

1º, caput, 2º, caput, 5º, I, II, III e V, e art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93; e 

nos arts. 23 e 24 da Resolução nº nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal1;

CONSIDERANDO  que  o  Ministério  Público  Federal  é  instituição 

permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa 

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis (artigo 127 da Constituição Federal);

1 “Art. 23. No exercício das atribuições do art. 129, II e III, da Constituição Federal, o órgão do  
Ministério Público, de ofício ou mediante provocação, poderá expedir, nos autos de inquérito civil  
ou  procedimento  administrativo,  recomendações  para  que  sejam  observados  os  direitos  e  
interesses que lhe incumba defender, dando, de tudo, publicidade pelo portal eletrônico do MPF.
§ 1° A recomendação conterá o prazo para o seu cumprimento, bem como indicará as medidas que  
deverão ser adotadas.
§ 2° Na hipótese de desatendimento à recomendação, se for o caso, o Ministério Público poderá  
instaurar inquérito civil, celebrar o compromisso de ajustamento de conduta ou promover a ação  
civil competente.
§ 3º A expedição de recomendação não exime ou substitui a celebração de termo de ajustamento  
de conduta ou a propositura de ação civil pública, nos casos em que aquela não for suficiente à  
correção da irregularidade.
Art. 24. O órgão do Ministério Público poderá, no exercício das funções referidas no artigo anterior,  
sugerir à esfera de poder competente a edição de normas, a alteração da legislação em vigor ou a  
adoção de medidas destinadas à efetividade dos direitos assegurados legalmente, nos termos do  
artigo 6°, XX, da Lei Complementar n° 75/93.”
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CONSIDERANDO  que  são  funções  institucionais  do  Ministério 

Público  zelar  pelo  efetivo  respeito  dos  Poderes  Públicos  e  dos  serviços  de 

relevância  pública  aos  direitos  assegurados  na  Constituição,  promovendo  as 

medidas  necessárias  a  sua  garantia  (CF,  art.  129,  II);  bem  como  promover 

inquérito civil  e a ação civil  pública, para a proteção do patrimônio público e 

social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (CF, art. 129, 

III);

CONSIDERANDO que, entre suas funções institucionais, compete 

ainda  ao  Ministério  Público  Federal  zelar  pelo  efetivo  respeito  dos  Poderes 

Públicos da União e dos serviços de relevância pública quanto aos princípios da 

legalidade,  da  impessoalidade,  da  moralidade  e  da  publicidade  (Lei 

Complementar n° 75/93, art. 5º, inciso V, alínea “b”);

CONSIDERANDO  que  compete  ao  Ministério  Público  expedir 

recomendações,  visando  à  melhoria  dos  serviços  públicos  e  de  relevância 

pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe 

cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis 

(art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93 c/c art. 15 da Resolução nº 

23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; Resolução nº 164/2017 do 

Conselho Nacional do Ministério Público);

CONSIDERANDO  a  vinculação  da  Administração  Pública  aos 

princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 

e eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal);

CONSIDERANDO que a Constituição Federal prevê, em seu art. 70, 

parágrafo único, que “prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública  

ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens  

e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta,  
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assuma obrigações de natureza pecuniária”;

CONSIDERANDO  a  descentralização  do  processo  educacional, 

através da criação de instituições como o caixa escolar,  que busca agilizar a 

aplicação  de  recursos  nas  escolas  de  ensino  fundamental  e  médio  do  país, 

permitindo,  desse  modo,  a  transferência  direta  de  verbas  para  as  unidades 

escolares (Lei nº 9.394/1996, art. 14 e Lei Ordinária Estadual 1.503/2010);

CONSIDERANDO que o art. 8° da Resolução n° 26/2013 do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) faculta aos estados repassar 

os recursos financeiros recebidos a título do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar  (PNAE)  aos  caixas  escolares  que  compõem  a  sua  rede  de  ensino, 

devendo  ser  observados  os  seguintes  requisitos:  a)  a  realização  do  devido 

processo licitatório e/ou aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar 

e  do  empreendedor  familiar  rural,  conforme  as  Leis  nº  8.666/1993  e  nº 

11.947/2009;  b)  a  ordenação  de  despesas,  gestão  e  execução  dos  contratos 

administrativos; 

CONSIDERANDO  que,  consoante  o  art.  14,  caput, da  Lei  nº 

11.947/2009:  “Do  total  dos  recursos  financeiros  repassados  pelo  FNDE,  no  

âmbito do PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na  

aquisição  de  gêneros  alimentícios  diretamente  da  agricultura  familiar  e  do  

empreendedor  familiar  rural  ou  de  suas  organizações,  priorizando-se  os  

assentamentos  da  reforma  agrária,  as  comunidades  tradicionais  indígenas  e  

comunidades quilombolas”.

CONSIDERANDO  que,  conforme  o  art.  14,  §  1°,  da  Lei  n° 

11.947/2009:  “A  aquisição  de  que  trata  este  artigo  poderá  ser  realizada 

dispensando-se  o  procedimento  licitatório,  desde  que  os  preços  sejam  

compatíveis  com  os  vigentes  no  mercado  local,  observando-se  os  princípios  
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inscritos  no  art.  37  da  Constituição  Federal,  e  os  alimentos  atendam  às  

exigências  do  controle  de  qualidade  estabelecidas  pelas  normas  que  

regulamentam a matéria”.

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 20, § 1º, da Resolução nº 

26/2013  do  FNDE,  caso  a  aquisição  de  alimentos  pelas  unidades  executoras 

decorra  de  dispensa  de  licitação,  com  fulcro  no  art.  14,  §  1°,  da  Lei  nº 

11.947/2009, a correlata compra deverá ser realizada mediante prévia chamada 

pública;

CONSIDERANDO que  a  chamada  pública  consiste  no 

procedimento  administrativo  voltado  à  seleção  de  proposta  específica  para 

aquisição  de  gêneros  alimentícios  oriundos  da  agricultura  familiar  e 

empreendedores familiares rurais ou suas organizações; 

CONSIDERANDO  que,  nos  termos  da  Resolução  nº  38/2009  do 

FNDE,   os  recursos  transferidos  a  título  do  PNAE  devem  ser  utilizados 

exclusivamente nas aquisições de gêneros alimentícios destinados à merenda 

escolar. Ainda de acordo com a mencionada resolução, enquanto não utilizados, 

tais  recursos  deverão  ser,  obrigatoriamente,  aplicados  em  cadernetas  de 

poupança específicas, quando a previsão do seu uso for igual ou superior a um 

mês; 

CONSIDERANDO  que,  de  acordo  com  o  art.  18  da  Lei  n° 

11.947/2009:  “Os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os  Municípios  instituirão,  no  

âmbito  de  suas  respectivas  jurisdições  administrativas,  Conselhos  de  

Alimentação  Escolar  -  CAE,  órgãos  colegiados  de  caráter  fiscalizador,  

permanente, deliberativo e de assessoramento (...)”;
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CONSIDERANDO que,  nos  termos  do  art.  19  da  Lei  n° 

11.947/2009: “Compete ao CAE: I - acompanhar e fiscalizar o cumprimento das  

diretrizes estabelecidas na forma do art. 2º desta Lei; II - acompanhar e fiscalizar  

a  aplicação  dos  recursos  destinados  à  alimentação  escolar;  III  -  zelar  pela  

qualidade dos alimentos, em especial quanto às condições higiênicas, bem como  

a aceitabilidade dos cardápios oferecidos; IV - receber o relatório anual de gestão  

do PNAE  e  emitir  parecer  conclusivo  a  respeito,  aprovando ou  reprovando  a 

execução do Programa.”;

CONSIDERANDO que, conforme o art. 20 da Lei n° 11.947/2009: 

“Fica o FNDE autorizado a suspender os repasses dos recursos do PNAE quando  

os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios: I - não constituírem o respectivo  

CAE  ou  deixarem  de  efetuar  os  ajustes  necessários,  visando  ao  seu  pleno  

funcionamento;  II  -  não  apresentarem  a  prestação  de  contas  dos  recursos  

anteriormente  recebidos  para  execução  do  PNAE,  na  forma  e  nos  prazos  

estabelecidos  pelo  Conselho  Deliberativo  do  FNDE;  III  -  cometerem  

irregularidades  na  execução  do  PNAE,  na  forma  estabelecida  pelo  Conselho  

Deliberativo do FNDE.”;

CONSIDERANDO  que,  nos  termos  do  art.  36  da  Resolução  n° 

26/2013 do FNDE: “Os Estados,  o Distrito Federal  e os Municípios devem:  I  - 

garantir ao CAE, como órgão deliberativo, de fiscalização e de assessoramento, a  

infraestrutura necessária à plena execução das atividades de sua competência,  

tais como: a) local  apropriado com condições adequadas para as reuniões do  

Conselho; b) disponibilidade de equipamento de informática; c) transporte para  

deslocamento  dos  membros  aos  locais  relativos  ao  exercício  de  sua  

competência, inclusive para as reuniões ordinárias e extraordinárias do CAE; e d)  

disponibilidade de recursos humanos e financeiros, previstos no Plano de Ação  

do CAE, necessários às atividades inerentes as suas competências e atribuições,  

a fim de desenvolver as atividades de forma efetiva.”;
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CONSIDERANDO que o Decreto n° 7.507/2011, que trata sobre a 

movimentação de  recursos  federais  transferidos  a  Estados,  Distrito  Federal  e 

Municípios,  estabelece em seu art.  2º,  caput:  “Os recursos de que trata este 

Decreto serão depositados e mantidos em conta específica aberta para este fim  

em instituições financeiras oficiais federais.”;

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2º, § 1º, do Decreto nº 

7.507/2011:  “A movimentação dos recursos será realizada exclusivamente por  

meio  eletrônico,  mediante  crédito  em  conta  corrente  de  titularidade  dos  

fornecedores e prestadores de serviços devidamente identificados.”;

CONSIDERANDO que a Resolução n° 44/2011 do FNDE dispõe em 

seu  art.  3º,  caput:  “Os  repasses  de  recursos  financeiros  a  Estados,  Distrito  

Federal e Municípios, à custa dos programas e ações indicados no artigo anterior,  

serão  depositados  em  contas  correntes  específicas  abertas  e  mantidas  

exclusivamente em instituições financeiras oficiais federais com as quais o FNDE  

mantenha parcerias.”; 

CONSIDERANDO que, a partir do disposto no art. 2° do Decreto n° 

7.507/2011  e  no  art.  3º  da  Resolução  n°  44/2011  do  FNDE,  vislumbra-se  a 

necessidade  de  os  caixas  escolares  procederem  à  abertura  de  uma  conta-

corrente específica para cada programa de repasse do FNDE, com o escopo de 

assegurar a efetiva fiscalização da regular aplicação de recursos; 

CONSIDERANDO que,  nos  termos  do  art.  5º  da  Resolução  n° 

44/2011 do FNDE, foi proibida, desde 27/8/2011, a movimentação de recursos e 

o pagamentos de despesas vinculadas aos programas dos FNDE com a utilização 

de  cheques,  com  o  escopo  de  identificar  os  beneficiários  das  respectivas 

transações e a correta aplicação dos recursos; 
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CONSIDERANDO que o poder hierárquico consiste na atribuição 

conferida à Administração Pública de se estruturar internamente, determinando 

uma relação de hierarquia e subordinação entre seus órgãos e agentes públicos, 

de modo a organizar a função administrativa; 

CONSIDERANDO que, em decorrência do poder acima indicado, 

dentro  de  uma estrutura  hierarquizada surgem atribuições  (poderes-deveres), 

como  o  dever  de  fiscalizar,  o  dever  de  obediência  às  ordens  dadas  pelos 

superiores e o controle sobre a atividade dos órgãos inferiores para verificar a 

legalidade de seus atos, dentre outros;

CONSIDERANDO  que  o  poder  disciplinar  corresponde  ao  poder 

concedido à Administração Pública de apurar infrações cometidas por servidores 

públicos  ou  por  outros  agentes  que  são  submetidos  ao  regime  jurídico 

administrativo, aplicando-lhes sanções, visando ao aprimoramento da prestação 

do serviço público;

CONSIDERANDO que,  por  consequência  do  poder  acima,  a 

Administração Pública, uma vez tendo conhecimento de um fato que caracterize 

infração  disciplinar,  possui  verdadeira  obrigação  de  instaurar  o  necessário 

procedimento administrativo com o fim de responsabilizar o servidor infrator; 

CONSIDERANDO que,  no  âmbito  da  Secretaria  de  Estado  da 

Educação  do  Amapá  (SEED/AP),  os  poderes  hierárquico  e  disciplinar  são  de 

titularidade do respectivo Secretário de Estado; 

CONSIDERANDO a vinculação dos caixas escolares do Amapá à 

SEED/AP, bem como a subordinação dos gestores de tais unidades executoras ao 

Secretário de Estado da Educação do Amapá;
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CONSIDERANDO a necessidade da regular  prestação de contas 

pelos caixas escolares, perante a SEED/AP, para manutenção dos programas do 

FNDE, sob pena de suspensão do respectivos repasses (art. 41, II, Resolução nº 

26/2013 do FNDE);

CONSIDERANDO que os gestores dos caixas escolares são regidos 

pela Lei nº 66/93 do Estado do Amapá – Regime Jurídico dos Servidores Civis do 

Estados, das Autarquias e Fundações Públicas Estaduais; 

CONSIDERANDO  que  o  descumprimento,  pelos  gestores  dos 

caixas escolares, das disposições da Lei n° 8.666/93 e das resoluções do FNDE 

acima referidas,  especialmente no que concerne à ausência de realização do 

regular procedimento licitatório; à movimentação de recursos com a utilização de 

cheques; e à falta de prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos do 

FNDE configuram infrações disciplinares, nos termos da Lei nº 66/93 do Estado 

do Amapá, e caracterizam atos de improbidade administrativa, na forma da Lei 

n°  8.429/92,  fazendo  surgir  o  dever  de  responsabilização  dos  respectivos 

agentes públicos na esfera administrativa;

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 92, VII, do Regulamento 

da SEED/AP, compete ao Secretário de Estado da Educação: “instaurar processo 

disciplinar no âmbito da secretaria”;

CONSIDERANDO que  a  falta  de  responsabilização  dos  gestores 

dos caixas escolares pela SEED/AP, por ato do respectivo Secretario de Estado, 

também  configura  ato  de  improbidade  administrativa,  com  fulcro  na  Lei  n° 

8.429/92; 
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CONSIDERANDO  que,  em  decorrência  do  poder  hierárquico, 

vislumbra-se a necessidade de instauração de procedimento administrativo pela 

SEED/AP,  a  fim de  apurar  responsabilidade  por  ocorrência  de dano ao erário 

federal e obter o respectivo ressarcimento, caso sejam identificadas as seguintes 

irregularidades: a) omissão no dever de prestar contas; b) não comprovação da 

aplicação dos  recursos repassados  pela  União;  c)  ocorrência de desfalque  ou 

desvio de dinheiros, bens ou valores públicos; d) prática de qualquer ato ilegal, 

ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário;

CONSIDERANDO que,  ao  longo  dos  últimos  dez  anos,  foram 

autuados  765  procedimentos  extrajudiciais  nesta  Procuradoria  da  República, 

versando sobre  ausência de prestação de contas por parte dos gestores dos 

caixas escolares vinculados à SEED/AP, o que deu origem ao ajuizamento de 51 

ações de improbidade administrativa;

CONSIDERANDO  que,  nos  últimos  dez  anos,  foram instaurados 

102  inquéritos  policiais  na  Superintendência  da Polícia  Federal  no  Estado  do 

Amapá, tratando do desvio de verbas federais repassadas aos caixas escolares 

do Amapá, dando origem a 21 ações penais;

CONSIDERANDO que, atualmente, tramitam nesta Procuradoria da 

República pelo menos  90  procedimentos extrajudiciais tratando da ausência de 

prestação de contas por parte dos gestores dos caixas escolares vinculados à 

SEED/AP, sendo pertinente citar os Inquéritos Civis n° 1.12.000.000403/2017-39, 

1.12.000.001159/2015-60, 1.12.000.000966/2017-27, 1.12.000.000506/2015-37 

e 1.12.000.000919/2015-11;

CONSIDERANDO que,  nos  procedimentos  instaurados  nesta 

Procuradoria  da República,  constatou-se  que a  SEED/AP,  por  ato  omissivo  do 
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respectivo  Secretário  de  Estado  da  Educação,  não  adota  providência  efetiva 

visando a responsabilizar administrativamente o gestor que deixou de prestar 

contas dos recursos do FNDE, tampouco medidas destinadas a apurar eventuais 

danos  causados  ao  erário  federal,  limitando-se  a  expedir  certidões  de 

inadimplência após provocação do Ministério Público Federal;

CONSIDERANDO que a inexistência de mecanismos de controle 

acerca  da  correta  aplicação  das  verbas  e  a  falta  da  adoção  de  medidas 

administrativas, por parte da  SEED/AP, possibilitam a malversação e o desvio 

dos  recursos  do  FNDE,  o  que  constitui  objeto  dos  seguintes  feitos:  IPL  n° 

304/2011-SR/DPF/AP;  e  ações  penais  n°  9046-69.2014.4.01.3100  e  12259-

88.2011.4.01.3100; 

CONSIDERANDO que a ausência de responsabilização, na esfera 

administrativa,  dos  gestores  dos  caixas  escolares  em  razão  das  ilegalidades 

acima apontadas  possibilita  que tais  agentes  públicos  passem a gerir  outras 

unidades executoras, perpetrando novos ilícitos; 

CONSIDERANDO que o Ministério da Transparência, Fiscalização e 

Controle realizou fiscalização, no período de 21/3/2016 a 13/5/2016, na SEED/AP 

e,  por  amostragem,  em  escolas  beneficiárias  de  verbas  federais  do  FNDE, 

avaliando  a  regular  aplicação  dos  recursos  recebidos  para  execução  das 

atividades  do  PNAE,  entre  1/1/2014  a  31/12/2015,  no  montante  de  R$ 

23.209.116,00, além de verificar o cumprimento das exigências previstas para o 

adequado funcionamento daquele programa; 

CONSIDERANDO que o Ministério da Transparência, Fiscalização e 

Controle, no período de 21/3/2016 a 28/4/2016, avaliou a aplicação de recursos 

repassados pelo FNDE à SEED/AP, para implementação das finalidades do PNATE, 
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de 1/1/2014 a 31/12/2015, no montante de R$ 2.557.283,50;

CONSIDERANDO que o Ministério da Transparência, Fiscalização e 

Controle detectou inúmeras irregularidades na gestão e execução dos recursos 

federais vinculados ao PNAE e PNATE, repassados à SEED/AP, cujas constatações 

estão presentes no Relatório nº 201601584 e serão especificadas a seguir; 

CONSIDERANDO que  o  Estado  do  Amapá,  por  intermédio  da 

SEED/AP,    deixou de prestar  contas,  no Sistema de Gestão de Prestação de 

Contas (SiGPC)  do FNDE,  dos  recursos recebidos para  execução do PNAE,  no 

montante de R$ 22.041,217,60, nos exercícios de 2014 e 2015 (Constatação n° 

2.1.1);

CONSIDERANDO que,  em  relação  à  constatação  acima,  o 

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle avaliou que a principal causa 

para ausência de prestação de contas do Estado do Amapá ao FNDE consiste na 

falta de apresentação das contas pelos caixas escolares à SEED/AP.  Ademais,  

identificou-se  uma  morosidade  na  análise,  pela  SEED/AP,  das  prestações  de 

contas encaminhadas pelas respectivas unidades escolares; 

CONSIDERANDO   que os  os  Caixas Escolares Benigna Moreira 

Souza, Elizabeth Picanço Esteves,  Gabriel  Almeida Café,  Igarapé da Fortaleza, 

Maria Angélica Pereira Góes, Maria do Carmo Viana dos Anjos, Prof. Nilton Balieiro 

Machado,  Teotônio  Vilela,  Vidal  de  Negreiros  e  Maria  Helena  Cordeiro  não 

realizaram procedimento licitatório para o fornecimento de gêneros alimentícios, 

tampouco formalizaram os respectivos contratos de fornecimento dos produtos 

(Constatação n° 2.1.3);
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CONSIDERANDO  que,  em  relação  à  irregularidade  acima,  o 

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle identificou que a SEED/AP 

não  exige  dos  gestores  dos  caixas  escolares  a  realização  de  procedimento 

licitatórios  para  a  aquisição  de  gêneros  alimentícios,  em  contrariedade  às 

disposições da Lei n° 8.666/93 e da Resolução nº 26/2013 do FNDE; 

CONSIDERANDO  o  superfaturamento  de  R$  324.026,45  nos 

valores  pagos  pela  SEED/AP  à  Cooperativa  Agroindustrial  de  Produção  e 

Alimentos  do Estado do Amapá (AGROCOOP),  em razão do fornecimento  dos 

alimentos objeto da Chamada Pública n° 001/2015-SEED e Contrato n° 72/2015-

SEED, cujo ajuste foi custeado com verbas do PNAE (Constatação n° 2.1.4);

CONSIDERANDO  que na auditoria implementada pelo Ministério 

da Transparência, Fiscalização e Controle foi  identificada, em 13 processos de 

prestações  de  contas,  a  realização  de  transferências  para  depósitos  judiciais 

pelos Caixas Escolares Benigna Moreira Souza, Igarapé da Fortaleza, Maria do 

Carmo Viana dos Anjos, Teotônio Vilela e Vidal de Negreiros, no valor atualizado 

(até  abril  de 2016) de R$ 65.258,42,  fora,  portanto,  das finalidades do PNAE 

(Constatação n° 2.1.5); 

CONSIDERANDO  que,  na  aludida  fiscalização,  o  Ministério  da 

Transparência, Fiscalização e Controle, analisando os 13 processos de prestações 

de contas, identificou um superfaturamento na aquisição de gêneros alimentícios 

pelos Caixas Escolares Benigna Moreira Souza (R$ 12.403,44), Elizabeth Picanço 

Esteves  (R$  12.334,72),  Gabriel  de  Almeida  Café  (R$  3.138,47),  Igarapé  da 

Fortaleza (R$ 3.853,79) e Maria Angélica Pereira Góes (R$ 1.350,84), totalizando 

o montante de R$ 33.081,26 (Constatação n° 2.1.6);
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CONSIDERANDO  que  a  auditoria  promovida  pelo  Ministério  da 

Transparência, Fiscalização e Controle detectou que os Caixas Escolares Benigna 

Moreira de Souza (R$ 210,00), Maria Angélica Pereira Góes (R$ 250,00) e Vidal 

de  Negreiros  (R$  92,40)  realizaram  pagamentos  em  quantias  superiores  às 

devidas,  no montante  de R$ 552,00,  em decorrência  de erros  constantes  de 

notas fiscais, que indicavam valor superior ao estabelecido para a quantidade 

adquirida (Constatação n° 2.1.7);

CONSIDERANDO que o Ministério da Transparência, Fiscalização e 

Controle verificou a movimentação de recursos do PNAE em desacordo com as 

disposições do Decreto n° 7.507/2011 e da Resolução nº 44/2011 do FNDE, pelos 

Caixas  Escolares  Benigna  Moreira  Souza,  Elizabeth  Picanço  Esteves,  Gabriel 

Almeida Café, Igarapé da Fortaleza, Maria Angélica Pereira Góes, Maria do Carmo 

Viana  dos  Anjos,  Professor  Nilton  Balieiro  Machado,  Teotônio  Vilela,  Vidal  de 

Negreiros  e  Maria  Helena  Cordeiro,  visto  que  os  pagamentos  não  foram 

realizados exclusivamente por meio eletrônico e não se procedeu à necessária 

identificação dos beneficiários (Constatação nº 2.1.8); 

CONSIDERANDO  que se verificou, no exercício de 2014, que  os 

Caixas  Escolares  Benigna  Moreira  Souza,  Gabriel  Almeida  Café,  Igarapé  da 

Fortaleza,  Maria  Angélica  Pereira  Góes,  Maria  do  Carmo  Viana  dos  Anjos, 

Professor  Nilton  Balieiro  Machado,  Teotônio  Vilela  e  Maria  Helena  Cordeiro 

realizaram 100% dos pagamentos dos fornecedores por meio de cheques; já no 

exercício  de  2015,  constatou-se  que  os  caixas  escolares  Elizabeth  Picanço 

Esteves e Vidal de Negreiros também procederam da mesma forma; 

CONSIDERANDO, ainda, que os Caixas Escolares Elizabeth Picanço 

Esteves e Vidal de Negreiros, ambos no exercício de 2014, também realizaram 

pagamentos utilizando cheques;
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CONSIDERANDO  que a conta-corrente da SEED/AP, vinculada às 

transferências  do  FNDE,  possui  impedimento  para  a  emissão  de  talonário  de 

cheques, a fim de assegurar que não haja movimentação de recursos por meio 

do  referido  título  de  crédito,  em  respeito  às  disposições  do  Decreto  n° 

7.507/2011 e da Resolução nº 44/2011 do FNDE;

CONSIDERANDO  que,  ao  transferir  os  recursos  para  os  caixas 

escolares,  a  SEED/AP propiciou  aos  gestores  daquelas  unidades  executoras  a 

movimentação dos recursos do FNDE com a utilização de cheques, violando as 

disposições do Decreto n° 7.507/2011 e da Resolução nº 44/2011 do FNDE, já 

que  as  contas-correntes  dos  caixas  escolares  não estão sujeitas  a limitações 

quanto ao uso do aludido título de crédito; 

CONSIDERANDO  que  a  auditoria  realizada  pelo  Ministério  da 

Transparência,  Fiscalização  e  Controle  identificou  que  os  Caixas  Escolares 

Benigna Moreira de Souza, Gabriel Almeida Café, Professor Nilton Balieiro, Vidal 

de Negreiros, Elizabeth Picanço Esteves, Igarapé da Fortaleza e Maria Angélica 

Pereira realizaram pagamentos  antecipados aos fornecedores, havendo dúvidas 

de que os produtos contratados foram  regulamente entregues (Constatação n° 

2.1.9);

CONSIDERANDO que a  auditoria do Ministério da Transparência, 

Fiscalização  e  Controle  identificou  impropriedades  nas  chamadas  públicas 

realizadas, a saber: a) ausência de comprovantes de publicações, documentos de 

habilitação  e  atas  pelos  Caixas  Escolares  Nilton  Balieiro  Machado,  Vidal  de 

Negreiros,  Elizabeth  Picanço  Esteves,  Igarapé  da  Fortaleza,  Maria  Angélica 

Pereira Góes, Maria Helena Cordeiro e Teotônio Vilela; b) ausência de contratos 

regulares formalizados pelos Caixas Escolares Maria do Carmo Viana dos Anjos, 

Teotônio  Vilela,  Elizabeh Picanço Esteves e  Maria Angêlica  Pereira Góes;  e  c) 

ausência de fixação de preços nos editais de chamamento público dos Caixas 
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Escolares Elizabeth Picanço Esteves, Maria Helena Cordeiro, Vidal de Negreiros, 

Maria  Angélica  Pereira  Góes,  Nilton  Balieiro  Machado  e  Teotônio  Vilela 

(Constatação n° 2.2.7); 

CONSIDERANDO que a auditoria implementada pelo Ministério da 

Transparência, Fiscalização e Controle verificou que o CAE do Estado do Amapá 

não possui  linha telefônica,  acesso à internet e  veículos,  o  que inviabiliza as  

atividades  de  fiscalização  do  aludido  conselho,  especialmente  em  escolas 

localizadas  fora  da capital,  possibilitando,  assim,  a  malversação dos  recursos 

públicos do PNAE (Constatação n° 2.2.3); 

CONSIDERANDO, ainda, que o Estado do Amapá não assegura o 

pagamento de diárias a conselheiros do CAE, o que prejudica a fiscalização em 

escolas do interior do estado (Constatação nº 2.2.3); 

CONSIDERANDO que o Ministério da Transparência, Fiscalização e 

Controle identificou outras impropriedades no que tange à execução dos recursos 

do PNAE, nos seguintes termos: 

a)  número  de  nutricionistas  contratados  abaixo  dos 

parâmetros  previstos  pelo  Conselho  Federal  de 

Nutricionistas (Constatação n° 2.1.10);

b)  infraestrutura  inadequada  para  o  preparo  das 

refeições  nas  Escolas  Estaduais  Prof.  Irineu  da  Gama 

Paes,  Prof.  Nilton  Balieiro  Machado,  Prof.  Igarapé  da 

Fortaleza, Prof. Elizabeth Picanço Esteves, Prof. Afonso 

Arinos de Melo, Prof.ª Benigna Moreira Sousa, José do 

Patrocínio e Prof. Gabriel Almeida Café (Constatação n° 

2.1.11);
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c)  produtos vencidos ou deteriorados no estoque das 

Escolas  Estaduais  Igarapé  da  Fortaleza,  José  do 

Patrocínio e Prof. Gabriel Almeida Café (Constatação n° 

2.1.12);

d) nas Escolas Estaduais Nilton Balieiro Machado e José 

do  Patrocínio,  a  quantidade  de  alimentos  servida  é 

insuficiente para o atendimento, de forma adequada, de 

todos os alunos matriculados (Constatação n° 2.1.13);

e) instalações em condições inadequadas para garantir 

o bom acondicionamento dos produtos alimentícios, nas 

Escolas Estaduais Prof.  Nilton Balieiro Machado, Irineu 

da Gama Paes,  Igarapé da Fortaleza, Elizabeth Picanço 

Esteves, Afonso Arinos de Melo Franco, Benigna Moreira 

Sousa,  José  do  Patrocínio  e  Gabriel  Almeida  Café 

(Constatação n° 2.1.14);

f) cardápios elaborados pela SEED/AP não contemplam 

as  especificações  previstas  na  Resolução  FNDE  n° 

26/2013  e  na  Resolução  n°  465/2010  do  Conselho 

Federal de Nutricionistas (Constatação n° 2.1.15);

g)  não  foram  aplicados  testes  de  aceitabilidade  de 

cardápios,  no  período  de  1/1/2014  a  31/12/2015 

(Constatação n° 2.2.1);

h)  atuação  deficiente  do  Conselho  de  Alimentação 

Escolar  do  Estado  do  Amapá  (CAE/AP)  no 

acompanhamento da execução do PNAE (Constatação 

n° 2.2.2);

i)  inexistência  de  controle  de  estoques  para  o 

armazenamento dos alimentos (Constatação n° 2.2.4);

j) fragilidade na área de recursos humanos nas cozinhas 

das Escolas Estaduais Prof. Irineu da Gama Paes, Prof. 

Nilton Balieiro Machado, Igarapé da Fortaleza, Elizabeth 
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Picanço  Esteves,  Prof.  Arinos  de  Melo  Franco,  Prof.ª 

Benigna Moreira Sousa, José do Patrocínio e Prof. Gabriel 

Almeida Café (Constatação n° 2.2.5);

l) descumprimento, pelas Escolas Estaduais Prof. Irineu 

da  Gama  Paes,  Prof.  Nilton  Balieiro  Machado,  Prof. 

Afonso Arinos de Melo Franco, José do Patrocínio e Prof. 

Gabriel Almeida Café, do cardápio diário de alimentação 

escolar  elaborado  por  nutricionista  habilitada 

(Constatação n° 2.2.6);

CONSIDERANDO que o Ministério da Transparência, Fiscalização e 

Controle também detectou ilegalidades na gestão de recursos repassados pelo 

FNDE  à  SEED/AP,  afetos  ao  PNATE,  cujas  impropriedades  serão  consignadas 

abaixo; 

CONSIDERANDO que a aludida equipe de fiscalização vislumbrou 

que a responsabilidade pela execução das despesas com recursos do PNATE foi 

transferida  para  os  caixas  escolares,  estando  incluídas  a  contratação  de 

produtos/serviços, a liquidação de despesas e o posterior pagamento. Entretanto, 

fora observado que os caixas escolares não realizam licitações ou formalização 

de  procedimentos  para  contratação  direta,  nos  termos  da  Lei  nº  8.666/93 

(Constatação n° 2.1.2); 

CONSIDERANDO que os recursos do PNATE transferidos pelo FNDE 

ao estados devem ser executados diretamente pelas Secretarias de Estado da 

Educação, não havendo a possibilidade de transferência dessa competência a 

outra unidade executora, conforme disposto na Resolução n° 12/2011 do FNDE; 
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CONSIDERANDO que a SEED/AP, além de transferir irregularmente 

recursos para os caixas escolares, desconhece como tais entidades efetuaram os 

registros  e  controles  contábeis  das  despesas  com  o  transporte  escolar, 

inviabilizando quaisquer ações de acompanhamento e controle visando à correta 

aplicação dos recursos; 

CONSIDERANDO  que se verificou a movimentação, pelos caixas 

escolares,  dos  recursos  PNATE  mediante  a  utilização  de  cheques,  em 

contrariedade  às  disposições  do  Decreto  n°  7.507/2011  e  da  Resolução  n° 

44/2011 do FNDE (Constatação n° 2.1.3); 

CONSIDERANDO  que,  ao  transferir  os  recursos  para  os  caixas 

escolares,  a  SEED/AP  propiciou  aos  gestores  destas  unidades  executoras  a 

oportunidade de burlar as restrições do Decreto n° 7.507/2011 e da Resolução n° 

44/2011 do FNDE, já que as contas-correntes dos caixas escolares não estão 

sujeitas a limitações quanto ao uso de cheques;

CONSIDERANDO  que as contas que recebem recursos do PNATE 

também servem para a movimentação de outros valores recebidos pelo caixa 

escolar, tanto estaduais quanto federais, com finalidades diversas, o que torna 

inviável o controle dos gastos e a avaliação da correta utilização dos recursos, 

em flagrante violação às disposições do Decreto n° 7.507/2011 e da Resolução 

n° 44/2011 do FNDE;

CONSIDERANDO que os Caixas Escolares Conselho Indígena Uaçá, 

Maria Helena Cordeiro, Daniel de Carvalho, Sonia Henrique Barreto, Padre João 

Piamarta, Munguba Jari e Elias Trajano não comprovaram a regular aplicação dos 

recursos recebidos  para execução do PNATE, no montante de R$  295.757,25 

(Constatação n° 2.1.5);
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CONSIDERANDO que  a  SEED/AP  não  encaminhou  ao  FNDE  as 

prestações de contas do PNATE, referentes aos exercícios de 2014 e 2015, tendo 

por objeto o montante de R$ 295.757,25, bem como não apresentou qualquer 

justificativa sobre a omissão em destaque (Constatação n° 2.1.6);

CONSIDERANDO  que,  no  bojo  do  Inquérito  Civil  nº 

1.12.000.000361/2017-36, embora instada a se manifestar, a SEED/AP, por ato 

da Secretária de Estado da Educação em exercício, Terezinha de Jesus Monteiro 

Ferreira,  não  apresentou  qualquer  informação  concreta  sobre  a  correção  das 

ilegalidades  evidenciadas  no  Relatório  n°  201601584  do  Ministério  da 

Transparência, Fiscalização e Controle;

CONSIDERANDO que  os  procedimentos  extrajudiciais  que 

tramitaram/tramitam  nesta  Procuradoria  da  República,  tendo  por  objeto  a 

ausência  de  prestação  de  contas  pelos  caixas  escolares,  bem  como  os 

apontamentos  do  Relatório  nº  201601584  do  Ministério  da  Transparência, 

Fiscalização e  Controle  demonstram,  de  modo  veemente,  o  total  descaso da 

SEED/AP com a correta aplicação dos recursos federais do FNDE;

CONSIDERANDO que as deficiências e ilegalidades destacadas na 

presente recomendação sujeitam a autoridade responsável, a saber, o Secretario 

de Estado da Educação, às sanções da Lei de Improbidade Administrativa (art. 12 

da Lei nº 8.429/92);

RESOLVE, pelas razões acima mencionadas e com fundamento no 

art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, nos arts. 23 e 24 da Resolução nº 

87/2006  do  Conselho  Superior  do  Ministério  Público  Federal  e  no  art.  1°,  da 

Resolução nº 164, do Conselho Nacional do Ministério Público,  RECOMENDAR à 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, na pessoa da Secretária de 

Estado da Educação:
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a)  que, no exercício dos poderes hierárquico e disciplinar, e em 

atenção  ao disposto no art.  92,  VII,  do Regulamento da SEED/AP,  a partir  do 

recebimento da presente recomendação, ao tomar ciência, por qualquer meio, da 

ausência  de prestação de contas  de recursos  federais  repassados  aos caixas 

escolares,  promova  a  imediata  responsabilização  administrativa  do  agente 

público que deixou de prestar contas, na forma da Lei n° 66/93 do Estado do 

Amapá,  instaurando-se  o  devido  processo  administrativo,  assegurados  o 

contraditório e a ampla defesa;

b)  que, no exercício dos poderes hierárquico e disciplinar e em 

atenção ao disposto no art.  92,  VII,  do Regulamento da SEED/AP,  promova a 

revisão dos registros funcionais dos gestores dos caixas escolares que receberam 

recursos  federais,  identificando os  agentes  públicos  que  deixaram de prestar 

contas  nos  últimos  cinco  anos,  a  contar  do  recebimento  da  presente 

recomendação,  e  adotando  as  necessárias  medidas  de  responsabilização  na 

esfera  administrativa,  na  forma  da  Lei  n°  66/93  do  Estado  do  Amapá, 

instaurando-se o devido processo administrativo, assegurados o contraditório e a 

ampla defesa;

c) que,  no  exercício  dos  poderes  hierárquico  e  disciplinar, 

promova  a  instauração  de  procedimento  administrativo  destinado  a  apurar 

eventual  dano  causado  ao  erário,  identificar  os  responsáveis  e  assegurar  o 

respectivo ressarcimento, em caso de: 1) omissão no dever de prestar contas 

pelos gestores dos caixas escolares; 2) não comprovação da correta aplicação 

dos  recursos  da  União  repassados  aos  caixas  escolares;  3)  ocorrência  de 

desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos na gestão dos recursos 

federais  transferidos  às  unidades  executoras;  4)  prática,  pelos  gestores  dos 

caixas  escolares,  de  qualquer  ato  ilegal,  ilegítimo  ou  antieconômico  de  que 

resulte dano ao erário;

d) que a execução dos recursos do PNATE transferidos ao Estado 

do Amapá seja feita exclusivamente pela SEED/AP, sendo vedado o repasse de 

valores do aludido programa a caixas escolares, conforme determina a Resolução 

n° 12/2011 do FNDE;
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e)  que  determine  a  abertura,  pelos  caixas  escolares,  de  uma 

conta-corrente específica para cada programa do FNDE, com o fim de possibilitar 

o  efetivo  acompanhamento da regular  aplicação dos  recursos  transferidos  às 

unidades executoras, por força das disposições do Decreto n° 7.507/2011 e da 

Resolução n° 44/2011 do FNDE;

f) que proceda à elaboração de ato normativo interno, proibindo a 

movimentação de recursos federais pelos caixas escolares mediante a utilização 

de cheques, de acordo com a previsão do Decreto n° 7.507/2011 e da Resolução 

nº 44/2011 do FNDE;

g) que  assegure  a  movimentação  dos  recursos  federais 

repassados aos caixas escolares exclusivamente por meio eletrônico, por meio 

de crédito em contra corrente de titularidade dos fornecedores e prestadores de 

serviços devidamente identificados, com fulcro no Decreto n° 7.507/2011 e na 

Resolução nº 44/2011, do FNDE;

h) que  assegure  a  realização de  procedimento  licitatório  pelos 

caixas escolares beneficiários de recursos federais do PNAE ou de qualquer outro 

programa do FNDE, na forma das Leis n° 8.666/93 e n° 10.520/2002;

i) que, em caso de aquisição de gêneros alimentícios diretamente 

da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, 

mediante dispensa de licitação (art. 14, § 1°, da Lei n° 11.947/2009), assegure a 

realização de chamada pública, conforme a Resolução n° 26/2013, do FNDE.

j)  que  estruture  adequadamente  o  Conselho  de  Alimentação 

Escolar do Estado do Amapá – CAE/AP, na forma da Lei  nº 11.947/2009 e da 

Resolução  n°  26/2013,  do  FNDE,  garantindo  o  fornecimento  dos  serviços  de 

telefonia  e  internet,  bem  como  a  disponibilização  de  meios  adequados  de 

transporte, a fim de auxiliar a implementação das atividades de assessoramento 

e fiscalização do órgão;

l)  que assegure a afixação de cópia da presente recomendação 

em todas  as  escolas  da rede  estadual  de ensino,  em local  visível  e  de fácil  

acesso,  a  fim  de  conferir  ampla  publicidade  aos  fatos  destacados  neste 

documento.
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Nos termos do art. 8º, § 5º, da Lei Complementar nº 75/93, e do 

art. 8º, da Resolução nº 164/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, 

fica estabelecido o  prazo de 30 dias corridos  para que a SEED/AP informe ao 

Ministério  Público  Federal  o  acatamento  ou  não  da  recomendação  e  as 

providências adotadas, esclarecendo, de forma individualizada e pormenorizada, 

os  procedimentos  administrativos  tomados,  prazos,  órgãos  e  agentes 

responsáveis, bem como demais informações pertinentes à questão.

Ressalte-se  que, a  partir  da  data  de  entrega  da  presente 

recomendação, o Ministério Público Federal considera seus destinatários como 

pessoalmente cientes da situação ora exposta e, nesses termos, passíveis de  

responsabilização  por  quaisquer  eventos  futuros  imputáveis  à  sua  eventual 

omissão.

Outrossim,  ficam  os  destinatários  advertidos  que  a  presente 

recomendação torna inequívoca a demonstração da consciência das deficiências 

e das ilicitudes descritas e, na inércia da adoção das medidas recomendadas, 

caracteriza  o  dolo,  a  má-fé  e/ou  a  ciência  para  viabilizar  futuras 

responsabilizações  em  sede  de  ação  civil  pública  por  atos  de  improbidade 

administrativa e demais ações cíveis e/ou ações penais.

Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação 

não esgota a atuação do Ministério Público Federal sobre o tema, não excluindo 

futuras recomendações ou outras iniciativas com relação à instituição, agentes, 

ou  outros  envolvidos,  bem  como  com  relação  aos  entes  públicos  com 

responsabilidade e competência no objeto.

Dê-se ciência da presente recomendação ao Tribunal de Contas 

da  União;  à  Controladoria-Geral  da  União;  ao  Fundo  Nacional  de 

Desenvolvimento  da  Educação;  à  Superintendência  da  Polícia  Federal  no 

Amapá;  às  Varas  Federais  da  Seção  Judiciária  do  Estado  do  Amapá;  ao 

Procurador-Geral de Justiça do MP/AP; às Promotorias de Justiça de Defesa do 

Patrimônio  Público,  da  Probidade  Administrativa  e  Fundações  do  MP/AP;  ao 

Governador do Estado do Amapá; à Procuradoria-Geral do Estado do Amapá; e 

ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá. 

96 3213 7800 - www.prap.mpf.mp.br
Avenida Ernestino Borges, 535 - Centro. CEP: 68.908-198. Macapá/AP. 22



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAPÁ

NÚCLEO DE COMBATE À CORRUPÇÃO
2º OFÍCIO

Encaminhe-se  cópia  desta  recomendação  à  5ª  Câmara  de 

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, por meio do Sistema Único, 

para conhecimento e adoção das providências cabíveis, bem como providencie-

se publicidade pelo portal eletrônico da Procuradoria da República no Estado do 

Amapá  (art.  23,  caput,  da  Resolução  nº  87/2006  do  Conselho  Superior  do 

Ministério Público Federal).

Macapá, 14 de dezembro de 2017.

ALEXANDRE PARREIRA GUIMARÃES
Procurador da República

Coordenador do Núcleo de Combate à 
Corrupção da PR/AP

ANTONIO AUGUSTO TEIXEIRA DINIZ
Procurador da República

NATHALIA MARIEL FERREIRA DE SOUZA 
PEREIRA

Procuradora da República

THEREZA LUIZA FONTENELLI COSTA 
MAIA

Procuradora da República
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