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RECOMENDAÇÃO CONJUNTA 001/20161

A PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL (PRE),  o
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF) e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO  DE  SERGIPE  (MP/SE),  pela  Procuradora  Regional  Eleitoral,  pelo
Procurador  da  República  e  pelo  Promotor  de  Justiça signatários,  no  uso  de  suas
atribuições legais e constitucionais, com amparo nos artigos 127 e 129 da Constituição
da República Federativa do Brasil, nos artigos 1.º, 2.º 5.º, inciso I, alíneas “c”, “g” e “h”;
inciso III; inciso V, alínea “a”; artigo 6.º, inciso VII, alíneas “a” e “d” e inciso XX, e
artigos 11 a 16, todos da Lei Complementar 75/93 (Estatuto do Ministério Público da
União);  bem assim com fundamento nos artigos 1.º,  25,  inciso IV,  alínea  “a” e  27,
parágrafo  único,  inciso  IV,  da  Lei  8.625/93  (Lei  Orgânica  Nacional  do  Ministério
Público) e, por fim, à luz da Lei Complementar Estadual nº. 02/90 (Sergipe);

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
indisponíveis, conforme preceitua o artigo 127, caput, da Constituição da República;

 CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 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  ao  Ministério  Público  compete,  nos
termos do artigo 129, III, da Constituição da República, do artigo 6º, inciso VII, alínea
“c”, da Lei Complementar n. 75/93, e do artigo 25, IV, a, da Lei n. 8.625/93, promover
o 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;

1 A presente Recomendação Conjunta foi formulada a partir de atuações de membros dos Ministérios Públicos, federal e
estadual, e que fazem parte do acervo do Projeto Ministério Público pela Educação -MPEduc.
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CONSIDERANDO que  ao  Ministério  Público  compete,  nos
termos do artigo 6º, XX, da Lei Complementar n. 75/93, do artigo 27, parágrafo único,
IV, Lei n. 8.625/93, e artigo 15, da Resolução n. 23/2007, do Conselho Nacional do
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; 

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 (artigo 25) e pelo Pacto Internacional de Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais – PIDESC (artigo 11), sendo inerente à dignidade da pessoa humana
e  indispensável  à  realização  dos  direitos  consagrados  na  Constituição  da  República
Federativa do Brasil, 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 os  princípios  e  diretrizes  que  regem  o
PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, inscritos nos artigos 2.º e 3.º da
Resolução n. 26/2013, do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação);

CONSIDERANDO que  o  FNDE  (Fundo  Nacional  de
Desenvolvimento  da  Educação)  possui  projeto  para  equipar  cozinhas  e  refeitórios
escolares, disponibilizando, através de adesão à ata de pregão eletrônico para registros de
preços,  vários utensílios e equipamentos visando reequipar/modernizar as escolas de
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educação básica, bem como as unidades do Programa Proinfância das rede públicas, em
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE;

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 nos termos do artigo 24, § 10, da Lei n.
11.494/2007,  compete  ao  Município  garantir  a  infraestrutura  e  condições  materiais
adequadas à execução plena das competências do CACS-FUNDEB;

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, dando-se ampla publicidade, inclusive por meio eletrônico;

CONSIDERANDO que o artigo 25,  parágrafo único,  III,  do
referido  diploma  legal  (Lei  11.494/2007),  sedimenta  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;  e c) documentos referentes aos convênios
com as instituições a que se refere o artigo 8.º da Lei de Regência;

CONSIDERANDO que o artigo 36, I, da Resolução n. 26/2013
FNDE, estabelece que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem 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
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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;

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 é competência e dever dos Municípios
promover o transporte escolar dos alunos e alunas da rede municipal de ensino (artigo
11,  VI  da  Lei  9.394/96),  atuando,  prioritariamente,  no  ensino  fundamental  e  na
educação infantil, cabendo ao Estado, por seu turno, a mesma obrigação no tocante aos
alunos  da  rede  pública  estadual  de  ensino (artigo  211,  §1º  e  2º  da  Constituição da
República Federativa do Brasil, e artigo10, VII da Lei 9.394/96);

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 136, inciso II, da
Lei n. 9.503/97, os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares
somente  poderão circular  nas  vias  com autorização emitida  pelo  órgão ou  entidade
executivos  de  trânsito  dos  Estados  e  do  Distrito  Federal,  exigindo-se,  para  tanto
inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança;

CONSIDERANDO o  intuito  de  colaboração  e  atuação  em
parceria, no âmbito do projeto Ministério Público pela Educação – MPEDUC, de modo
a orientar os gestores (esferas estadual e municipal) a verificar aspectos relevantes no
âmbito da educação no território sergipano, podendo, assim, ser adotadas medidas de
verificação e correção antes mesmo do preenchimento dos questionários, realização de
visitas/inspeções  e  audiências  públicas  (atos  que  constituem  etapas  ordinárias  do
MPEduc atualmente em desenvolvimento de Norte a Sul do Brasil);

CONSIDERANDO que  na  implementação  do  projeto
Ministério Público pela Educação – MPEDUC, todos os 75 (setenta e cinco) municípios
sergipanos  firmaram  compromisso,  nos  meses  de  dezembro  2015  e/ou
fevereiro/2016, perante  ambos  os  Ministérios  Públicos  (MPF  e  MP/SE)  de
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apresentar, “relatório indicando, escola por escola, o que é necessário para assegurar educação
de qualidade aos alunos e alunas, abordando os oito aspectos do MPEduc (estrutura física,
pedagógico,  inclusão,  alimentação escolar,  transporte escolar,  programas do governo
federal e funcionamento dos dois principais conselhos sociais que atuam na análise de
prestação de contas de verbas direcionadas para a educação). A municipalidade explicitará
no  relatório,  também,  o  que  já  executou  e  o  que  executará,  e  em que  prazos,  com
recursos  próprios,  com os  aportes  do  FUNDEB (como estão  sendo aplicados)  etc,
SENDO IMPRESCINDÍVEL, PORTANTO, APONTAR AS FONTES ORÇAMENTÁRIAS”
(cláusula constante do compromisso firmado pelos municípios sergipanos);

CONSIDERANDO que as municipalidades sergipanas também
assumiram o compromisso de “realizar todas as obras e serviços de menor porte que
garantam  melhorias  imediatas,  em  relação  a  cada  escola  municipal,  de  tudo
informando  os  Ministérios  Públicos”  e  “de  garantir  que  os  Conselhos  de  Controle
Social  (CAE  e  CAC's  FUNDEB)  possam  exercer  adequadamente  suas  funções,
inclusive com acesso às dependências das escolas municipais”;

CONSIDERANDO  que  a  Lei  10.098/2000,  ao  estabelecer
normas gerais e critérios básicos para a promoção de acessibilidade das Pessoas com
Deficiência, prescreve que  “a execução, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados
destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida”,  bem como que  “os locais de espetáculos,
conferências, aulas e outros de natureza similar deverão dispor de espaços reservados para pessoas que
utilizam cadeira de rodas, e de lugares específicos para pessoas com deficiência auditiva e visual, inclusive
acompanhante, de acordo com a ABNT, de modo a facilitar-lhes as condições de acesso, circulação e
comunicação” (artigos 11, caput, e 12);

CONSIDERANDO  que  o Decreto 5.296, de 02 de dezembro
de 2004, regulamentando a Lei 10.098/2000, preconiza que “no caso do exercício do direito
de  voto,  as  urnas  das  seções  eleitorais  devem ser  adequadas  ao  uso  com autonomia  pelas  pessoas
portadoras  de  deficiência  ou  com  mobilidade  reduzida  e  estarem  instaladas  em  local  de  votação
plenamente acessível e com estacionamento próximo” (artigo 21, parágrafo único);

CONSIDERANDO que o Estatuto da Pessoa com Deficiência
(Lei 13.146/2015) dispõe, em seu artigo 76, que “o poder público deve garantir à pessoa com
deficiência todos os direitos políticos e a oportunidade de exercê-los em igualdade de condições com as
demais pessoas;  § 1o À pessoa com deficiência será assegurado o direito de votar e de ser votada,
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inclusive por meio das seguintes ações: I - garantia de que os procedimentos, as instalações, os materiais e
os equipamentos para votação sejam apropriados, acessíveis a todas as pessoas e de fácil compreensão e
uso, sendo vedada a instalação de seções eleitorais exclusivas para a pessoa com deficiência”; 

CONSIDERANDO a  preocupação  da  Justiça  Eleitoral  em
garantir o acesso de pessoas com deficiência aos locais de votação, expressada por meio
da Resolução TSE 23.381/2012, que instituiu o Programa de Acessibilidade, destinado
“à  implementação  gradual  de  medidas  para  a  remoção  de  barreiras  físicas,  arquitetônicas,  de
comunicação e de atitudes, a fim de promover o acesso, amplo e irrestrito, com segurança e autonomia de
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida no processo eleitoral” (art. 2º).

CONSIDERANDO a  proximidade  da  fase  do  registro  de
candidatura, que ocorrerá em 15 de agosto de 2016, conforme o art. 11 da Lei 9.504/97;

CONSIDERANDO que  cabe  ao  partido  político  solicitar  à
Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos, atribuição que apenas será deferida ao
candidato acaso aqueles não o façam até a data limite (art. 11, e §4º, da Lei 9.504/97);

CONSIDERANDO que,  dentre os documentos que devem
instruir  o  pedido  de  registro  de  candidatura,  encontram-se  as  “propostas

defendidas pelo candidato a Prefeito, a Governador de Estado e a Presidente da
República” (nos termos do art. 11, §1º, IX, da Lei 9.504/97); 

CONSIDERANDO que  a  “soberania  popular  será  exercida  pelo
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos”, sendo “obrigatório para os
maiores de dezoito anos”, nos termos do art. 14, e seu §1º, da Constituição da República.

RESOLVEM,  em defesa dos direitos humanos e fundamentais
de cidadãos e cidadãs, a bem da educação pública de qualidade e pela lisura do pleito
eleitoral, sobretudo no que se refere aos compromissos assumidos pelos candidatos e
candidatas perante a população sergipana, presentes e futuras gerações, 
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RECOMENDAR

Aos Dirigentes (ou a quem os representar ou substituir) dos
Diretórios Estaduais dos Partidos Políticos em Sergipe que:

1)  Orientem,  formal,  individualmente  e  por  escrito, seus
candidatos e candidatas à Chefia do Poder Executivo Municipal que, ao instruírem
os respectivos pedidos de candidatura, façam constar, dentre as propostas defendidas
(art.  11, §1º, IX, da Lei 9.504/97), o modo pelo qual pretendem cumprir os compromissos
assumidos pela municipalidade, perante os Ministérios Públicos2, em relação à educação pública
(estrutura  física,  pedagógico,  inclusão,  alimentação  escolar,  transporte  escolar,
programas do governo federal e funcionamento dos dois principais conselhos sociais
que atuam na análise de prestação de contas de verbas direcionadas para a educação),
inclusive em termos de   acessibilidade;

2) Expeçam  comunicado,  formal  e por escrito, aos Diretórios
Municipais  correspondentes  para  que  cada  qual,  no  exercício  de  suas  atribuições,
proceda à orientação, nos termos do item precedente, aos candidatos e candidatas à
Chefia do Poder Executivo Municipal respectivos, cientificando-os, inclusive, que
os Ministérios Públicos (Eleitoral, Federal e Estadual) divulgarão à população
sergipana,  listagem,  no  mês  de  setembro/2016,  contendo  as  propostas  em
exame, candidato(a) por candidato(a) e município por município;

Por fim, fica estabelecido o prazo de 10 (dez) dias, a contar da
data  de  recebimento  desta  Recomendação  Conjunta, para  serem  apresentadas
informações à Procuradoria Regional Eleitoral quanto às providências adotadas.

O  recomendado  não  exclui  a  irrestrita  necessidade  de  plena
2 Ao teor do explicitado nesta Recomendação Conjunta, na implementação do projeto Ministério Público pela Educação –

MPEDUC, todos os 75 (setenta e cinco) municípios sergipanos firmaram compromisso, nos meses de dezembro 2015 e/ou
fevereiro/2016, perante ambos os Ministérios Públicos (MPF e MP/SE) de apresentar “relatório indicando, escola por
escola,  o que  é necessário  para assegurar  educação de  qualidade  aos alunos  e  alunas,  abordando os oito  aspectos  do
MPEduc (estrutura física, pedagógico, inclusão, alimentação escolar, transporte escolar, programas do governo federal e
funcionamento dos dois principais conselhos sociais que atuam na análise de prestação de contas de verbas direcionadas
para a educação). A municipalidade explicitará no relatório, também, o que já executou e o que executará, e em que prazos,
com recursos próprios, com os aportes do FUNDEB (como estão sendo aplicados) etc, SENDO IMPRESCINDÍVEL,
PORTANTO,  APONTAR  AS  FONTES  ORÇAMENTÁRIAS”  (cláusula  constante  do  compromisso  firmado);  As
municipalidades sergipanas também assumiram o compromisso de “realizar todas as obras e serviços de menor porte que
garantam melhorias imediatas, em relação a cada escola municipal, de tudo informando os Ministérios Públicos” e “de
garantir que os Conselhos de Controle Social (CAE e CAC's FUNDEB) possam exercer adequadamente suas funções,
inclusive com acesso às dependências das escolas municipais” (modelo do compromisso firmado em anexo);
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observância de todas as normas constitucionais e infraconstitucionais em vigor.

Aracaju-SE, aos 15 dias de julho de 2016.

EUNICE DANTAS CARVALHO
Procuradora Regional Eleitoral

Procuradora da República

RAMIRO ROCKENBACH DA SILVA MATOS TEIXEIRA DE ALMEIDA
Procurador da República

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão e da Cidadã

ALEXANDRO SAMPAIO SANTANA
Promotor de Justiça

Diretor do Centro de Apoio Operacional/Educação
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