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MINUTA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

Ementa:  Compromisso  de  Ajustamento  de  

Conduta  firmado  pelo  MUNICÍPIO  DE 

CANUDOS/BA perante  o  MINISTÉRIO 

PÚBLICO  FEDERAL  e  o  MINISTÉRIO 

PÚBLICO  DO  ESTADO  DA  BAHIA,  como  

medida  de  efetivação  de  mais  uma  etapa  do 

Projeto  “Ministério  Público  pela  Educação –  

MPEDUC” naquele município.

      Pelo  presente  instrumento,  nos  termos  do art.  5º,  §  6º,  da  Lei  nº  7.347/85,  o 

MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  doravante  denominados  compromitente;  e  o 

MUNICÍPIO DE CANUDOS/BA, pessoa jurídica de direito público interno, representado pelo 

Prefeito  Municipal GENÁRIO  RABELO  DE  ALCÂNTARA  NETO e  pelo  Secretário 

Municipal de Educação EDIMILSON FERREIRA DE OLIVEIRA, doravante denominados 

compromissários,  celebram  o  presente  COMPROMISSO  DE  AJUSTAMENTO  DE 

CONDUTA, nos seguintes termos:

CONSIDERANDO que  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  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, conforme preceitua o art. 127, da Constituição 

da República;

CONSIDERANDO que,  nos  termos  do  art.  129,  inciso  II  da  Constituição  da 

República,  é função institucional do MINISTÉRIO PÚBLICO zelar pelo efetivo respeito dos 

Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Carta Magna, 

promovendo as medidas necessárias a sua garantia;

CONSIDERANDO que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 

será  promovida  e  incentivada  com  a  colaboração  da  sociedade,  visando  ao  pleno 



desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho, na forma do artigo 205, da Constituição da República;

CONSIDERANDO que,  nos  termos  do  artigo  37,  caput,  da  Constituição  da 

República,  a  administração pública  direta  e  indireta  de qualquer  dos  Poderes  da União,  dos 

Estados,  do  Distrito  Federal  e  Municípios  obedecerá  aos  princípios  da  legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;

CONSIDERANDO  que a alimentação adequada é um direito fundamental do ser 

humano, reconhecido internacionalmente pela Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. 

25) e pelo Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – PIDESC (art. 11),  

sendo  inerente  à  dignidade  da  pessoa  humana  e  indispensável  à  realização  dos  direitos 

consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público adotar as políticas e ações que se 

façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população, 

como disposto na Lei n° 11.346, de 15 de setembro de 2006, que cria o Sistema Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional;

CONSIDERANDO o exercício do controle social, de caráter deliberativo, por meio 

da  participação  da  comunidade,  com  a  finalidade  de  garantir  o  acompanhamento  e 

assessoramento da execução do PNAE;

CONSIDERANDO que,  no  âmbito  desse  exercício,  o  art.  34  da  Resolução  n. 

26/2013/FNDE impõe ao Estado/Município a obrigação de instituir o Conselho de Alimentação 

Escolar – CAE;

CONSIDERANDO que  o  artigo  18,  da  Lei  n.  11.947/2009,  e  o  artigo  34,  da 

Resolução  n.  26/2013  FNDE,  dispõem que  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os  Municípios 

instituirão, no âmbito de suas respectivas jurisdições administrativas, o CAE, órgão colegiado de 

caráter  fiscalizador,  permanente,  deliberativo  e  de  assessoramento,  composto  por  I  –  um 

representante indicado pelo Poder Executivo do respectivo ente federado; II – dois representantes 

das entidades de trabalhadores da educação e de discentes, indicados pelos respectivos órgãos de 

representação, a serem escolhidos por meio de assembleia específica para tal fim, registrada em 



ata; III – dois representantes de pais de alunos matriculados na rede de ensino a qual pertença a 

EEx.,  indicados  pelos  Conselhos  Escolares,  Associações  de  Pais  e  Mestres  ou  entidades 

similares, escolhidos por meio de assembleia específica para tal fim, registrada em ata; e IV – 

dois  representantes  indicados  por  entidades  civis  organizadas,  escolhidos  em  assembleia 

específica para tal fim, registrada em ata.

CONSIDERANDO  que as informações colhidas no IC 1.14.006.000089/2015-06, 

notadamente o Decreto nº 237 de 13 de Dezembro de 2013 (que nomeou os integrantes do CAE 

no Município de Canudos/BA), evidenciaram que o CAE não está estruturado conforme dispõe 

o artigo 18, da Lei n. 11.947/2009, e o artigo 34, da Resolução n. 26/2013 FNDE,  visto que 

existe apenas um representante das entidades dos profissionais de educação, ;

CONSIDERANDO que o artigo 36, II, da resolução n. 26/2013 FNDE, estabelece 

que  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os  Municípios  devem  fornecer  ao  CAE,  sempre  que 

solicitado,  todos os documentos  e informações  referentes  à execução do PNAE em todas as 

etapas, tais como: editais de licitação e/ou chamada pública, extratos bancários, cardápios, notas 

fiscais  de  compras  e  demais  documentos  necessários  ao  desempenho  das  atividades  de  sua 

competência;

CONSIDERANDO que o artigo 38, XII, da Resolução n. 26/2013 do FNDE, dispõe 

que a Entidade Executora deve publicizar o recebimento dos recursos do PNAE ao CAE, aos 

partidos  políticos,  aos  sindicatos  de  trabalhadores  e  às  entidades  empresariais,  com sede no 

Município da respectiva liberação, no prazo de dois dias úteis, contado da data do crédito na 

conta corrente específica do Programa, observado o disposto na Lei n° 9.452, de 20 de março de 

1997 e na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011;

CONSIDERANDO a informação de o Município de Canudos/BA não faz as devidas 

comunicações de recebimento de recursos do PNAE;

      CONSIDERANDO que a coordenação das ações de alimentação escolar, deverá ser 

realizada  por  nutricionista  habilitado,  que  deverá  assumir  a  responsabilidade  técnica  do 

Programa, respeitando as diretrizes previstas na Lei n° 11.947/2009 e nas legislações pertinentes, 



nos termos do disposto no art. 12 da Resolução n. 26/2013 FNDE;

CONSIDERANDO  que o inciso II, do referido art. 12, determina que cabe ao 

nutricionista  responsável  planejar,  elaborar,  acompanhar  e  avaliar  o  cardápio  da alimentação 

escolar de acordo com a cultura alimentar, o perfil epidemiológico da população atendida e a 

vocação  agrícola  da  região,  acompanhando  desde  a  aquisição  dos  gêneros  alimentícios,  o 

preparo, a distribuição até o consumo das refeições pelos escolares; 

CONSIDERANDO que o  art. 17, da Resolução n. 26/2013 FNDE, dispõe que a 

EEx. aplicará teste de aceitabilidade aos alunos sempre que introduzir no cardápio alimento novo 

ou quaisquer outras  alterações  inovadoras,  no que diz respeito  ao preparo,  ou para avaliar  a 

aceitação dos cardápios praticados frequentemente. 

CONSIDERANDO a informação de que não são realizadas visitas em TODAS 

as escolas do Município de Canudos/BA por nutricionista responsável pelo PNAE, de forma 

periódica;

CONSIDERANDO que nos termos do artigo 24,  caput, da Lei n. 11.494/2007, o 

acompanhamento  e  o  controle  social  sobre  a  distribuição,  a  transferência  e  a  aplicação  dos 

recursos do FUNDEB serão exercidos, junto aos respectivos governos, no âmbito da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por conselhos instituídos especificamente para 

esse fim;

CONSIDERANDO que o Artigo 25,  caput, da Lei 11.494/2007, determina que os 

registros contábeis e os demonstrativos gerenciais mensais, atualizados, relativos aos recursos 

repassados e  recebidos  à  conta dos Fundos assim como os referentes  às despesas realizadas 

ficarão  permanentemente  à  disposição  dos  conselhos  responsáveis,  bem  como  dos  órgãos 

federais,  estaduais  e  municipais  de  controle  interno  e  externo,  e  ser-lhes-á  dada  ampla 

publicidade, inclusive por meio eletrônico;

CONSIDERANDO que o artigo 25, parágrafo único, III, do mesmo diploma legal, 

informa  que  o  CACS-FUNDEB  pode  requisitar  ao  Poder  Executivo  cópia  de  documentos 



referentes a: a) licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e serviços custeados com 

recursos do Fundo;  b) folhas de pagamento  dos profissionais  da educação,  as quais deverão 

discriminar  aqueles  em  efetivo  exercício  na  educação  básica  e  indicar  o  respectivo  nível, 

modalidade ou tipo de estabelecimento a que estejam vinculados; c) documentos referentes aos 

convênios com as instituições a que se refere o art. 8º, desta Lei;

 CONSIDERANDO que  o  Programa  Nacional  de  Tecnologia  Educacional 

(ProInfo) é um programa educacional criado pela Portaria nº 522/MEC, de 9 de abril de 1997 e 

regulamentado pelo Decreto 6.300, de 12 de dezembro de 2007, para promover o uso pedagógico 

de Tecnologias de Informática e Comunicações (TICs) na rede pública de ensino fundamental e 

médio.  

CONSIDERANDO que a adesão dos Estados, Municípios e do Distrito Federal se 

dá por meio da apresentação de demanda no Plano de Ações Articuladas (PAR), com aquisição 

centralizada das tecnologias e distribuição direta para as escolas públicas.

CONSIDERANDO que  a  gestão  de  execução  e  resultados  do  programa  é 

descentralizada,  cabendo  ao  MEC a  articulação,  aquisição  e  distribuição,  e  às  coordenações 

estaduais e municipais a execução e acompanhamento das ações no âmbito das suas redes. 

CONSIDERANDO a notícia  de que os equipamentos adquiridos pelo PROINFO 

não estão sendo utilizados de forma adequada nas escolas em que consta esta observação nos 

relatórios  de  vistoria  in  loco,  tais  quais  Escolas  Núcleo  Habitacional  II  (computadores  em 

manutenção quando da inspeção), Municipal Antônio Batista de Carvalho (13 computadores sem 

uso, quebrados), na Nova Canudos, Arnaldo Ferreira (todos os computadores recebidos estão 

quebrados);

CONSIDERANDO que o Programa Formação pela Escola está regulamentado pela 

Resolução FNDE Nº 35, de 15/08/2012, e visa à capacitação de profissionais do ensino para a 

execução,  monitoramento,  prestação  de  contas  e  o  controle  social  dos  programas  e  ações 

educacionais financiados pelo FNDE; 

CONSIDERANDO que  nos  termos  do  artigo  17,  IV,  da  Lei  n.  11.947/2009, 

competem aos Estados,  ao Distrito  Federal e  aos Municípios,  no âmbito de suas respectivas 

jurisdições  administrativas,  realizar,  em  parceria  com  o  FNDE,  a  capacitação  dos  recursos 

humanos envolvidos na execução do PNAE e no controle social;

CONSIDERANDO que  foi  constatado,  na  audiência  pública  já  realizada,  a 



necessidade do fortalecimento do Programa do FNDE Formação pela Escola (capacitação para 

gestão e controle social dos recursos públicos destinados à educação) em Canudos/BA;

CONSIDERANDO que o Programa Nacional  do Livro Didático  – PNLD - está 

regulamentado pela Resolução FNDE Nº 42, de 28/08/2012, e visa à compra e distribuição de 

obras didáticas aos alunos do ensino fundamental e médio, na modalidade regular;

CONSIDERANDO que o PNLD é executado em ciclos trienais alternados e que, a 

cada ano, o FNDE adquire e distribui livros para todos os alunos de determinada etapa de ensino, 

que pode ser: anos iniciais do ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental ou ensino 

médio;

CONSIDERANDO que  várias  escolas  visitadas   informaram  que  os  livros  não 

chegaram em quantidade suficiente e o problema não foi resolvido no tempo oportuno;

CONSIDERANDO que nos termos do artigo 8º, III, da Resolução FNDE Nº 42, de 

28/08/2012, compete às Secretarias de Educação: a) dispor de infraestrutura e equipes técnicas e 

pedagógicas adequadas para executar o Programa na respectiva área de abrangência; b) orientar e 

monitorar  o processo de escolha pelas escolas,  garantindo a participação dos professores, no 

prazo e na forma definidos pelo Ministério da Educação, bem como acompanhar a divulgação do 

guia de livros didáticos; c) apoiar e monitorar a distribuição das obras até sua chegada efetiva na 

escola, garantindo acesso de alunos e professores aos materiais; d) realizar o remanejamento de 

livros didáticos nas escolas de sua rede e também junto a outras redes ou localidades; e) orientar 

as escolas e zelar para que não ocorra retenção de obras excedentes não utilizadas; f) receber e 

entregar as correspondências e os materiais destinados às escolas onde não seja possível efetuar 

as  remessas  diretamente  pelo correio;  g)  orientar  as  escolas  para que registrem,  em sistema 

próprio, os dados referentes ao número de alunos matriculados no ano em curso e à quantidade 

de livros devolvidos no ano anterior e os remanejamentos realizados; h) monitorar, no sistema 

específico,  as informações  sobre remanejamento,  bem como registrar,  quando for o caso,  os 

dados relativos à distribuição da reserva técnica; i) solicitar, se for o caso, nos termos e prazos 

vigentes,  lotes  adicionais  de  livros  didáticos  para  complementação  da  reserva  técnica  ou 

situações  excepcionais,  devidamente  justificadas;  j)  garantir  o  transporte  dos  livros  a  serem 

remanejados entre as escolas da respectiva localidade ou rede de ensino ou ainda oriundos de 

outras redes de ensino; k) apurar as denúncias de eventuais irregularidades relativas aos materiais 



distribuídos  no  âmbito  da  respectiva  rede  ou  localidade,  bem como  reportar  as  autoridades 

policiais, judiciárias e de controle, conforme o caso; l) definir e acompanhar, no âmbito de sua 

esfera  administrativa,  procedimentos  eficazes  a  serem observados  por  escolas  e  alunos  para 

promover a conservação e devolução dos livros didáticos reutilizáveis para aproveitamento no 

ano  letivo  seguinte;  m)  acompanhar,  junto  às  escolas,  o  cumprimento  dos  procedimentos 

definidos para garantir a devolução dos livros reutilizáveis; n) orientar e acompanhar o adequado 

descarte de livros após decorrido o prazo trienal de utilização, inclusive por meio de normas 

próprias e o) propor, implantar e implementar ações que possam contribuir para a melhoria da 

execução do Programa.

CONSIDERANDO  que  a  Constituição  da  República  comete  ao  MINISTÉRIO 

PÚBLICO o poder-dever de lançar mão das medidas adequadas e necessárias para o efetivo 

respeito do Poder Público aos direitos constitucionalmente assegurados (CR, art. 129, inciso II);

FIRMAM COMPROMISSO NOS SEGUINTES TERMOS:

MEDIDAS  PARA ASSEGURAR  FUNCIONAMENTO  EFETIVO  DA COMISSÃO  DE 

APOIO AO MPEDUC

CLÁUSULA 1: O Município de Canudos, por meio do Prefeito Municipal  e do 

Secretário Municipal de Educação, compromete-se a,  no  prazo de 5 dias,  atualizar a 

composição  da  COMISSÃO  DE  AUXÍLIO  À  IMPLANTAÇÃO  DO MPEDUC  NO 

MUNICÍPIO DE CANUDOS, de caráter apartidário,  com vistas ao enfrentamento da 

crise na educação básica. 

§ 1º  -Tal Comissão terá a incumbência de acompanhar a gestão da educação, 

com  a  proposição  de  melhorias,  identificação  dos  pontos  críticos  e  acionamento  do 

Ministério Público (Estadual ou Federal),  SEMPRE de maneira formalizada;

§ 2º - Tratar-se-á de uma instância informal e transitória de controle da gestão da 

educação, não havendo quaisquer contrapartidas financeiras aos seus integrantes;

CLÁUSULA 2: O Município de Canudos, por meio do Prefeito Municipal  e do 

Secretário Municipal  de Educação,  compromete-se a,   no prazo de 5 dias,  designar, 



como articuladores centrais da Comissão de Apoio ao MPEDUC, conforme firmado em 

reunião  da  data  de  14/12/2015,   MARIA  SANDRA  VARJÃO  SILVA  ALVES  , 

ANDERSON LUIZ MARTINS GUEDES, JAQUELINE ALVES DE SANTANA, que 

terão como função, segundo compromisso assumido nesta data: a) criar, no prazo de 10 

dias, cronograma de reuniões quinzenais,  a ser realizadas às terça-feiras,  às 14 hs,  no 

Centro Cultural Kátia Chele, durante os próximos 6 meses; b) Elaborar, nessas reuniões, 

ata,  com  as  deliberações  e  registros  de  presença,  sempre  encaminhando  ao  prefeito 

Municipal,  à  Secretaria  de  Educação e  ao MPF;  c)  Coordenar  os  três  sub-grupos  de 

visitações e checagem nas escolas e acompanhá-los nas fiscalizações, para verificar o 

andamento  dos  reparos  emergências;  d)  Encaminhar  cronograma  de  visitações  ao 

Município,  bem como  ofícios  de  solicitação  de  veículos  ao  Chefe  de  Transporte  da 

Prefeitura,  Sr.  Gutembergue  Batista,  com cópia  ao  Prefeito  Municipal,  sempre  com 

antecedência mínima de dez dias 10 dias; e) Comunicar ao MPF, por  e-mail  prba-

prmpa@mpf.mp.br e telefone (75 – 3282-3803 – Michele Lima), qualquer negativa de 

fornecimento de transporte para estes fins.

 CLAÚSULA  3 – O Município de Canudos, por meio do Prefeito Municipal, 

compromete-se a assegurar todos meios necessários para o regular e efetivo cumprimento 

das  funções  fiscalizatórias  pela  Comissão  de  Apoio  ao  MPEDUC,  disponibilizando 

veículo para transporte, sempre que solicitado com antecedência de 10 dias, bem como 

disponibilizar à equipe técnica de execução dos reparos veículo aberto para transporte, 

em disposição integral, a partir da data de 05 de janeiro de 2016;

CLÁUSULA 4:  O Secretário de Educação compromete-se a enviar, por meio 

formal, ao Prefeito Municipal e à Secretária de Infraestrutura, reclamações recebidas dos 

membros  da  Comissão  de  Apoio  do  MPEDUC  e  de  demais  cidadãos,  quanto  ao 

descumprimento injustificado de suas funções por funcionários municipais que prestam 

serviços técnicos de reparo nas escolas, bem como comunicar ao MPF e ao MPE, por 

ofício e por e-mail, todas essas medidas adotadas para responsabilização;

CLÁUSULA 5: O  Município  de  Canudos,  por  meio  do  Prefeito  Municipal, 

compromete-se a enviar, quinzenalmente, a partir do dia 15 de janeiro de 2016, aos 

articuladores da Comissão de Apoio ao MPEDUC, relatório elaborado pela Secretária de 

Infraestrutura  do  Município,  contendo  os  reparos  realizados  nas  escolas,  de  forma 

detalhada, nos últimos 15 dias que antecederam a elaboração do relatório.

mailto:prba-prmpa@mpf.mp.br
mailto:prba-prmpa@mpf.mp.br


§ 1º – Em posse desses relatórios, a Comissão de Apoio ao MPEDUC fiscalizará 

a implementação dos reparos executados, enviando relatório de fiscalização ao MPF no 

prazo de 5 dias da visita, conforme compromisso firmado na reunião das dat6a de hoje.

   ESTRUTURAÇÃO DO CAE NOS TERMOS DO ART. 18 DA LEI 11.947/2009  

CLÁUSULA 6: O Prefeito Municipal e o Sr. Secretário de Educação comprometem-

se a regularizar a composição e estruturação do Conselho de Alimentação Escolar, seguindo o 

disposto no artigo 18, da Lei n. 11.947/2009, e o artigo 34, da Resolução n. 26/2013 FNDE, no 

prazo de 15 dias;

§1º: Para comprovar o cumprimento do compromisso firmado, o Prefeito Municipal 

e o Sr. Secretário de Educação comprometem-se, no mesmo prazo de 15 dias, a encaminhar a 

esta Procuradoria, por ofício e por e-mail:

 a) cópia do ato normativo de nomeação dos conselheiros do CAE, já de acordo com 

os ditames legais;

 b) ata da assembleia que levou à escolha dos representantes dos pais de alunos, dos 

trabalhadores de educação e dos representantes da sociedade civil organizada.

FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS AO CAE

CLÁUSULA 7: O Prefeito Municipal e o Sr. Secretário de Educação comprometem-

se a fornecer ao CAE, sempre que solicitado, e no prazo máximo de 10 dias corridos, todos os 

documentos e informações referentes à execução do PNAE em todas as etapas, tais como: editais 

de licitação  e/ou  chamada pública,  extratos  bancários,  cardápios,  notas  fiscais  de compras  e 

demais documentos necessários ao desempenho das atividades de sua competência, sob pena da 

omissão ensejar a caracterização de ato de improbidade administrativa.

§  1º: Para  tornar  efetivo  e  eficiente  o  fornecimento  desses  documentos,  os 

compromissários deverão designar,  no prazo de 15 dias, um funcionário e um suplente como 

responsáveis por este fornecimento;

§ 2º: Os compromissários deverão encaminhar aos membros do CAE e ao MPF, por 

ofício, o nome completo,  local de trabalho,  e-mail  e telefone dos funcionários designados na 



forma do §1º;

§ 3º: Para comprovar o cumprimento do compromisso, deverá ser encaminhado ao 

MPF cópia de todos os ofícios referidos no § 2º, no prazo de 15 dias.

COMUNICAÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSO DO PNAE AO CAE

CLÁUSULA 8: os compromissários se comprometem a comunicar o recebimento 

dos  recursos do PNAE ao CAE, aos partidos  políticos,  aos  sindicatos  de trabalhadores  e às 

entidades empresariais, com sede no Município da respectiva liberação,  no prazo de dois dias 

úteis, contado da data do crédito na conta corrente específica do Programa, observado o 

disposto na Lei n° 9.452, de 20 de março de 1997 e na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 

2011, mediante inserção, no portal da transparência do Município desses comunicados no 

prazo máximo de dois dias úteis do crédito em conta corrente, bem como mediante e-mail 

dirigido a estes entes;

§ 1º: Para tornar efetivo e eficiente essas comunicações, os compromissários deverão 

designar,  no prazo  de  15  dias,  um funcionário  e  um suplente  como  responsáveis  por  esta 

comunicação;

§ 2º: Os compromissários deverão encaminhar aos membros do CAE e ao MPF, por 

ofício, o nome completo,  local de trabalho,  e-mail  e telefone dos funcionários designados na 

forma do §1º, também no prazo de 15 dias;

§ 3º: Para comprovar o cumprimento do compromisso, deverá ser encaminhado ao 

MPF cópia de todos os ofícios referidos no § 2º, no mesmo prazo de 15 dias.

   ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA DE VISITAÇÃO PERIÓDICA DE TODAS AS   

ESCOLAS DO MUNICÍPIO POR NUTRICIONISTA

CLÁUSULA 9:  O Secretário  Municipal  de  Educação  compromete-se  a  elaborar 

cronograma  de  visitas  periódicas  em  TODAS as  escolas  do  Município  de  Canudos  pelo 

nutricionista responsável pela execução do PNAE, para o ano de 2016, a fim de que o referido 

profissional realize as devidas avaliações da qualidade dos alimentos que estão sendo servidos, 

bem como que aplique os necessários testes de aceitabilidade da merenda escolar, nos termos e 

formas  previstos  no  art.  17  da  Res.  26/2013,  encaminhando  o  referido  cronograma  ao 

MINISTÉRIO PÚBLICO, no prazo de 30 dias;

§ 1º: O cronograma será fornecido aos membros do CAE, mediante ofício, no prazo 



de 10 dias da conclusão da elaboração;

§ 2º: O Secretário de Educação encaminhará ao MPF cópia dos ofícios enviados aos 

membros do CAE, no prazo de 60 dias;

§ 3º: O Secretário de Educação comunicará ao MPF, no prazo de 2 dias, por e-mail 

e ofício, acaso a nutricionista não esteja realizando as fiscalizações na forma do cronograma, 

bem como adotará as medidas cabíveis;

§ 4º:  os relatórios de fiscalização devem ser encaminhados aos membros do CAE, 

bem como ao MPF, no prazo de 10 dias a contar do recebimento pela nutricionista;

CLÁUSULA 10: Os compromissários se comprometem as disponibilizar veículo à 

nutricionista para visitas, sempre que solicitado com antecedência  de 10 dias.

   FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS REQUISITADOS AO CACS-FUNDEB  

CLÁUSULA  11:  O  Prefeito  Municipal  e  o  Sr.  Secretário  de  Educação 

comprometem-se a fornecer ao CACS-FUNDEB, sempre que solicitado, e no prazo máximo de 

10 dias corridos, todos os documentos e informações solicitadas, sob pena da omissão ensejar 

a caracterização de ato de improbidade administrativa.

§  1º: Para  tornar  efetivo  e  eficiente  fornecimento  desses  documentos,  os 

compromissários deverão designar,  no prazo de 15 dias, um funcionário e um suplente como 

responsáveis por este fornecimento;

§ 2º: Os compromissários deverão encaminhar aos membros do CACS-FUNDEB e 

ao MPF, por  ofício,  o  nome completo,  local  de trabalho,  e-mail  e telefone dos funcionários 

designados na forma do §1º;

§ 3º: Para comprovar o cumprimento do compromisso, deverá ser encaminhado ao 

MPF cópia de todos os ofícios referidos no § 2º, no prazo de 30 dias.

 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PARA FUNCIONAMENTO DO CAE E CACS-

FUNDEB

CLÁUSULA 12:  O  Município  de  CANUDOS/BA,  por  meio  do  PREFEITO  e  da 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, compromete-se assegurar ao CACS-FUNDEB e 



ao  CAE atuação  com  autonomia,  sem  vinculação  ou  subordinação  institucional  ao  Poder 

Executivo local (art. 24, § 7º, da Lei nº 11.494/2007), observando o que dispõem os arts. 17, 18, 

19 e 24, § 5º, todos da Lei nº 11.494/2007.

Parágrafo Único - No prazo de 60 dias, deverão ser disponibilizada sala com estrutura 

na Secretária de Meio-ambiente, devidamente equipada com computador, internet e impressora, 

para a realização das reuniões mensais dos sobreditos Conselhos (bem como do Conselho de 

Saúde),  dotando-lhes  de  estrutura  física  e  condições  de  trabalho  adequadas  aos   elevados 

propósitos  institucionais  de  tais  mecanismos  de  controle  social  (com  armários  próprios  e 

identificados para cada um dos Conselhos e uma mesa de reunião). Deverá ser encaminhado 

relatório fotográfico de comprovação ao MPF, no mesmo prazo de 60 dias.

   REGULARIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RECEBIDOS DO PRINFA  

CLÁUSULA  13:  o  Prefeito  Municipal  e o  Secretário  Municipal  de  Educação 

comprometem-se a: 

 a) tomar providências para levantamento de todos os computadores existentes na 

rede  de  escolas  municipais  que  apresentam  problemas,  com  necessidade  de  manutenção, 

encaminhando relatório ao MPF no prazo de 45 dias;

 b) Identificar aqueles que são passíveis de reparo daqueles em que não existe esta 

possibilidade e criar cronograma de execução dos reparos e providências para encaminhamento 

legal dos inutilizados, enviando ao MPF e à Comissão de Apoio ao MPEDUC, também no prazo 

de 45 dias;

c)  Efetuar  as  medidas  necessárias  para  a  manutenção  desses  equipamentos, 

informando  ao  MPF  e  a  à  Comissão  de  Apoio  ao  MPEDUC, no  prazo  de  90  dias, as 

providências tomadas;

d) Promover manutenção periódica desses equipamentos, com visita de técnicos em 

cada escola a cada três meses e envio de cronograma para o ano de 2016 ao MPF e a Comissão 

de Apoio ao MPEDUC, no prazo de 60 dias;

e) enviar cópia desses relatórios de visitas para manutenção dos equipamentos ao 

MPF, no prazo de 10 dias de cada visita;

f) encaminhar ofício às escolas, com cópia deste cronograma para o ano de 2016, 



bem como do nome dos funcionários responsáveis por esta manutenção, com telefone e endereço 

para contato, no prazo de 30 dias;

g) Informar ao MPF os funcionários responsáveis por esta manutenção, no prazo de 

30 dias.

PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA

CLÁUSULA  14:  O  Prefeito  Municipal e  o  Secretário  Municipal  de  Educação 

adotarão  todas  providências  necessárias  para  que,  no  prazo  de  120  dias,  ao  menos  um 

profissional de ensino de cada escola seja matriculado em algum curso do FNDE relacionado ao 

Programa Formação pela Escola;

 CLÁUSULA  15:  O Prefeito  Municipal e  o  Secretário  Municipal  de  Educação 

realizarão  campanha  informativa  nas  escolas  sobre  a  existência  do  referido  programa  e 

informarão ao Ministério Público, no prazo de 60 (sessenta) dias, as providências adotadas, no 

mesmo prazo, com envio de cronograma de ação;

   Programa Nacional do Livro Didático – PNLD  

CLÁUSULA 16:  O Secretário Municipal de Educação compromete-se a adotar as 

providências necessárias para, no prazo de 90 dias: 

a) monitorar a distribuição de livros didáticos até sua chegada efetiva na escola; 

b) verificar e comunicar a todos os diretores das escolas, o destino dos livros não 

mais utilizados;

c) elaborar sistema informatizado para remanejamento de livros didáticos das escolas 

onde estejam excedentes ou não utilizados para as escolas onde ocorra falta de material;

d)  elaborar procedimentos eficazes, a serem cumpridos pelas escolas e alunos, para 

promover a devolução dos livros didáticos reutilizáveis para o próximo ano letivo;

 d) fornecer apoio técnico e/ou pedagógico para as Escolas do Município/Estado para 

a escolha dos livros didáticos a serem utilizados. 

e)  informar  ao  MPF,  no  prazo  de  60  dias,  as  medidas  adotadas  e  as 

programadas a executar.



   PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS RELATIVAS AO TRANSPORTE ESCOLAR  

CLÁUSULA 17: O PREFEITO MUNICIPAL designará, no prazo de 20 dias, mediante 

ato normativo, representante para acompanhar e efetivamente fiscalizar a execução do contrato 

administrativo referente à prestação do transporte escolar,  tanto no que se refere ao contrato 

vigente quanto os que venham a ser assinados pela municipalidade (Lei nº 8.666/1993, art. 67),  

com incumbência expressa de analisar a aferição das distâncias efetivamente percorridas por 

cada veículo e verificar periodicamente se os automóveis empregados na prestação dos serviços 

observam adequadamente as normas gerais e específicas de segurança no trânsito.

§  1º  -  O  PREFEITO  MUNICIPAL  assegurará  que  os  registros  das  ocorrências 

relacionadas à fiscalização do transporte escolar mencionada no caput sejam encaminhados, no 

prazo de 2 dias, ao Presidente da Comissão de Apoio à Implantação do MPEDUC no Município 

de Canudos, com cópia para o correio eletrônico prba-prmpa@mpf.mp.br.

§  2º  -  Uma  vez  constatadas  irregularidades,  mesmo  que  pontuais,  na  execução  do 

contrato  de  prestação  do transporte  escolar,  o  PREFEITO MUNICIPAL e  o  SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO obrigam-se a notificar a empresa contratada, no  prazo de 24 

horas desde a ciência das irregularidades, a reparar, corrigir  ou substituir,  às expensas da 

contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados (Lei nº 8.666/1993, art. 69).

§ 3º -  O PREFEITO MUNICIPAL e o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

obrigam-se a promover a realização de vistoria, às expensas da empresa que restar contratada 

para a prestação do serviço de transporte no ano de 2016, de todos os veículos empregados no 

transporte  escolar,  apresentando  relatório  que  particularize  cada  veículo  (com  fotos)  e  o 

respectivo  condutor,  indicando  seu  nome completo,  contato  telefônico  e  CPF.  Prazo  para  a 

entrega do respectivo relatório de vistoria: até uma semana antes do início das aulas. O escopo 

da assunção de tal obrigação reside na necessidade de assegurar a absoluta regularidade do  

transporte escolar no início do ano letivo de 2016.

DO  PRIMEIRO  CICLO  DE  SANEAMENTO  DE  INCONFORMIDADES  NAS 

UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO 

mailto:PRBA-prmpa@mpf.mp.br


CLÁUSULA 18: O  PREFEITO MUNICIPAL e  o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO promoverão, em TODAS as escolas municipais ativas, a realização dos seguintes 

reparos, até uma semana antes do início das aulas:

a) consertos do telhado, para evitar a entrada de água das chuvas;

b) revisão hidrossanitária , colocação de tampas em vasos sanitários, 

portas  faltantes  nos  banheiros;  

c) revisão da fiação elétrica, de modo a sanar a existência de fiação 

aparente,  solta  ou  desencapada;  

d) conserto  e  manutenção  de  ventiladores  e  aparelhos  de  ar-

condicionado;  

e) disponibilização e efetiva instalação de ventiladores ou aparelhos 

de ar condicionado já existentes no acervo do município, nas salas 

de  aulas  que  estejam  desprovidas  de  tais  equipamentos;

f) substituição das lousas que não estejam em perfeitas condições de 

uso;

g) instalação  de  equipamentos  de  informática  (computadores, 

impressoras,  copiadoras  etc),  aparelhos  de  ar-condicionado, 

bebedouros  e  demais  equipamentos  que  já  estejam  nas  escolas 

dependendo  de  instalação;  e

h) troca de lâmpadas queimadas;

i) tomar todas as providências para conclusão da construção dos 

banheiros  e  da  cozinha  da  Escola  Nova  Canudos/BA;

§ 1º -  O PREFEITO MUNICIPAL e a SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

determinarão  o  recolhimento,  em  todas  as  unidades  de  ensino  do  município,  das  carteiras 

escolares  impróprias  para  o  uso  confortável  e  seguro  dos  alunos,  professores  e  demais 

funcionários, destinando-as a oficina/depósito municipal, até o dia 10 de janeiro de 2015.

§ 2º - O PREFEITO MUNICIPAL e a SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

obrigam-se, igualmente, à realização de reparos que possibilitem a reutilização de tais carteiras 

em perfeitas condições, devolvendo o produto final para as escolas, até o dia 10 de fevereiro de 

2015;



§3º -  O PREFEITO MUNICIPAL e a SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

obrigam-se a assegurar a distribuição de ao menos 1 extintor de incêndio para cada escola do 

município, com prazo de validade atendido e com orientações preliminares sobre seu uso, no 

prazo de 90 dias, com possibilidade de prorrogação mediante justificação prévia.

CLÁUSULA 19: O PREFEITO MUNICIPAL e O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO elaborarão e encaminharão ao MPE e à Comissão de Apoio ao MPEDUC, no 

prazo de 30 dias, relatório de ações estratégicas que versem sobre situação das escolas rurais em 

que haja deliberação para desativação, com lotação dos alunos na escola do Povoado São Bento, 

que está em fase de construção. 

§ 1º -  Neste relatório,  deve constar atas de reuniões com as comunidades,  bem como 

estratégia  relativa  ao  transporte  de  alunos  para  a  nova  Escola  e  a  distância  exata  entre  a 

comunidade e a nova escola. Deverá constar, também, cronograma para reparo emergenciais nas 

unidades escolares ativas,  acaso verificado que as obras da unidade do Povoado São Bento 

não serão concluídas antes do início das aulas (com encaminhamento ao MPF no prazo de 60 

dias); 

§  2º  -  Quanto  à  Escola  Poço  da  Pedra  II  (Umbuzeirão),  haverá  estudo  quanto  à 

viabilidade de manutenção da unidade, ou lotação dos alunos na Escola do Alto Alegre (neste 

ponto, acaso seja deliberado pela manutenção da unidade escolar Poço da Pedra, deverão ser 

tomadas as providências para os reparos emergenciais. De outro lado, acaso seja deliberado pela 

lotação dos alunos em Alto Alegre,  deverão ser providenciadas  as medidas de estrutura para 

lotação dos novos alunos e transporte escolar) – com encaminhamento ao MPF das deliberações 

no prazo de 60 dias.

CLÁUSULA 20:  O PREFEITO MUNICIPAL e  O  SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO adotarão as providências necessárias a fim de prover as escolas da educação básica 

de  local  adequado  para  armazenamento  dos  alimentos,  exigindo  que  as  mesmas  realizem o 

devido  controle  de  qualidade  dos  alimentos  recebidos  e  fornecidos,  principalmente  no  que 

pertine  à  verificação  das  datas  de  validade  dos  mesmos,  devendo  as  irregularidades  serem 

informadas, no prazo de  2 dias, ao Presidente da Comissão de Apoio à Implantação do MPEDUC no 

Município de Canudos, com cópia para o correio eletrônico desta Procuradoria.

CLAÚSULA  21:   O  PREFEITO  MUNICIPAL  compromete-se  a  designar  um 

funcionário da Prefeitura,  a partir  da data de sua assinatura deste  TAC, para acompanhar  os 



prazos e execução do presente TAC, comunicando ao MPF no prazo de 10 dias. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

CLÁUSULA  22  –  O  PREFEITO  MUNICIPAL  compromete-se  a  dar  ciência  das 

obrigações aqui assumidas às pessoas que porventura venham a ocupar a Secretaria Municipal de 

Educação.

CLÁUSULA 23 – Os prazos ajustados no presente termo iniciam-se no dia subsequente 

ao da assinatura, quando outro termo inicial não houver sido assinalado.

CLÁUSULA 24  –  Considerando  o  compromisso  assumido  nas  cláusulas  anteriores, 

compromitentes  e  compromissários  acordam  que  a  consequência  da  inobservância  das 

obrigações  assumidas,  nos  prazos  acima  assinalados,  consistirá  no  pagamento  de  multa,  de 

caráter pessoal, a ser assumido pelas pessoas do Excelentíssimo Senhor GENÁRIO RABELO 

DE ALCÂNTARA NETO e do Senhor EDIMILSON FERREIRA DE OLIVEIRA, consistente 

em um valor cheio da remuneração de cada um, a cada 15 (quinze) dias de atraso.

CLÁUSULA 25 – O descumprimento do presente Termo, além de sinalizar a ausência de 

compromisso dos gestores municipais com a educação básica, ensejará o manejo de execução 

judicial com vistas ao adimplemento forçado, visto que o documento em tela consiste em título  

executivo extrajudicial, conforme artigo 5º, § 6º, da Lei 7.347/85, e 585, II e VIII, do Código de 

Processo Civil.

CLÁUSULA 26 – Fica autorizada a divulgação do presente TAC para terceiros e público 

em geral pelas partes. O MUNICÍPIO DE CANUDOS, por meio da Prefeitura e da Secretária  

Municipal de Educação, afixará cópia do presente nas  respectivas sedes e dele dará ciência aos 

diretores de todas as escolas de sua rede de ensino, além de promover a divulgação no Diário 

Oficial do Município, no sítio eletrônico e em redes sociais em que a Prefeitura mantenha perfil.

CLÁUSULA 27  –  O  presente  Termo  entra  em  vigor  na  data  de  sua   assinatura  e 

permanecerá  vigente  até  a  finalização  da  implantação  do  MPEDUC  no  Município  de 

Canudos/BA.

CLÁUSULA  28 –  Itens  de  infra-estrutura  serão  detalhados  nas  recomendações 



individualizadas a ser encaminhadas ao Município, o que não afeta o cumprimento do objeto 

deste TAC.

E, por estarem as partes de plano acordo, firmam o presente, que será encaminhado, 

por  cópia,  para  a  Câmara  de  Vereadores  do  Município  de  Canudos  e  para  os  Conselhos 

relacionados  à  educação  (Conselho  Municipal  de  Educação,  CACS-Fundeb  e  Conselho  de 

Alimentação Escolar), estes últimos presentes na ocasião da reunião de definição do TAC.

Paulo Afonso/BA,    de dezembro de 2015.

ANALU PAIM CIRNE                    

        Procuradora da República                             

GENÁRIO RABELO DE ALCÂNTARA NETO

Prefeito Municipal de Canudos/BA

CPF:665.060.425-91

EDMILSON FERREIRA DE OLIVEIRA

Secretário de Educação de Canudo/BA

CPF: 962.755.375-15

HELDER CARDOSO FERREIRA

Procurador Jurídico do Município de Canudos/BA

OAB/BA Nº 26.587


