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RELA'rómo DE FISCALIZAÇÃO

SECRETARIA

DE-

EDUCAÇÃO

Nº 036/2014.

ao ESTADG ao Rio DE JANEERO/RJ

Fiscalização do Programa Nacional do Livro Didático na Secretaria de Estado da
Educação do Rio de Janeiro, originária de pedido do Gabinete do Ministro da Educação, para
averiguação de denúncia veiculada no sítio waextraglobocom, acerca do descarte de livros
didáticos por escolas, em Niteroi/RJ . Os trabalhos foram realizados por técnicos da Auditoria
Interna e da Coordenação-Geral dos Programas do Livro, no periodo de 22 a 26 de setembro de
2014, na seguinte ação:
—

Programa Nacional do Livro Didático

—

PNLD

—

Exercício 2014.

Histórico:

Foi veiculado na imprensa, por meio do sitio www.extra.globo.com, em
26/08/2014, que a 79º Delegacia de Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu 1216 livros
didáticos comprados pelo Governo Federal, encontrados em terreno baldio, em Pendotiba Niterói/RJ , e livros com indicação de utilização por alunos do Instituto de Educação Professor
Ismael Coutinho IEPIC. Segue transcrição do noticiado no sitio www. extra. globo. com:
—

C..) Aconteceu em Niierói, no ﬁm de semana. Ao iodo, 1.216 exemplares de livros
didáticos, comprados pelo governo federal, foram enconlrados num terreno baldio em
Pendotiba. Alguns ainda embalados.
——
O material estava jogado num lugar onde pouca geme passa, na Vila Progresso. Eu
fazia a ronda quando encontrei os primeiros. Fui seguindo as pistas olé achar uma
montanha de livros -— explicou o sargento Figueira, do 12ºBPM (Niterói).
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Os livros foram levados para a 79“ DP (Jztrzg'uba), onde um inquérito será instaurado
nos próximos dias. O diretor do Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho ([epic)
deve ser chamado à delegacia para ajudar na investigação. Alguns dos exemplares
indicavam uso por alunos da escola estadual, que fica no Ingá e foi fundada em 1835
como a primeira Escola Normal do país.
Na pilha de livros didáticos, exemplares com validade vencida em 2012 ainda estavam
empacotados. Da mesma forma, havia livros com vida útil ate' 2015. Mesmo aqueles
utilizados no ano passado ainda apresentavam boas condições de uso.
A direção do Iepic só comentou o caso através de nota oﬁcz'al: ”Os livros não foram
descartados pela unidade e o material empacotado sequer chegou ao colégio“. Já a
Secretaria estadual de Educação informou que vai colaborar com as investigações da
polícia e que, ”paralelamente, abriu um procedimento interno“ para averiguar o
descarte dos livros.
-

Constateções:
1.1 Descarte indevido de

livros

Fato:

A 79º Delegacia

de Polícia

Civil do

estado do Rio de Janeiro apreendeu 1.195

livros didáticos do Programa Nacional do Livro Didático

—

PNLD, distribuídos pelo FNDE,

resgatados de descarte indevido em terreno baldio. Constam 227 livros com vigência no triênio
2013 a 2015, novos e usados, com título da obra, ano/série diversos e 968 livros com triênio
vencido em 2013, novos e usados, com título da obra, ano/série diversos.

Verificou-se, ainda, nos depósitos das escolas CE Baltazar Bernardino, Instituto
de EdueeçãoProfessor Ismael Coutinho — IEPIC e CIEP Brizolão 050 — Pablo Neruda, livros do
PNLD armazenados nas embalagens originais de transportes das editoras (chilincados),
vencidos, de triênios anteriores a 2013, sem sinais de uso.

Evidência:
Auto de Apreensão nº 021285—1079/2014

e Registro de Ocorrência nº 07901391/2014, ambos de 24/08/2014; Termo de Declaração nº 024120-1079/2014, de 23/09/2014
(79° DPRJ); Ofício SEEDUC/GAB n° 296, de 30/04/2014; e visita à 'l9º Delegacia de Polícia
Civil do estado do Rio de Janeiro, em 24/09/2014; visita às escolas CE Baltazar Bernardino,
Instituto de Educação Profº Ismael Coutinho w IEPIC e CIEP Brizolâo — Pablo Neruda, em
25/09/2014.

Fotos dos livros apreendidos pela 79º Delegacia de Polícia:
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Livros recuperados do descarte

Livro usado — Escola IEPIC

Livros separados por validade

e

título.
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227 unidades
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Pacotes de livros (chilincadós) sem a etiqueta de identificação da esCoIa

destinatária:

~
Livro novo
destinatário

~

—

~

Pacote sem identificação
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Livro novo

~—

destinatário

“fndc gnv.tsaXDlPlPXSERViDORESiCahoS'vZO]MRELATÓRJOXRIXSEDUORCIEIOM SEDUCl PNLD 14402014.d

~

Pacote sem identificação

d<

~
~~

l.\

n,.

MINISTERiO DA EDUCAÇÃO MEC;
Fundo Nacional da Dosonvolvzmento da Educação
Auditoria Interna
Coordenação de Acompanhamento e Orientação
Divisão de Auditoria de Programas

Livro novo

—

Pacote sem identificação d

destinatário

Livxo novo
destinatário

—

Pacote sem identificação d

Livros existentes nos depósitos das escolas estaduais instituto de Educação
Piofessor Ismael Coutinho — IEPIC CE Baltazar Bernadine e a CIEP Blizolão 050 Pablo
Neruda armazenados, sem uso.

CIEP Brizolâo » Pablo Nemda « Livros
armazenados, sem uso

Depósito da CE Baltazar l3ernardino
armazenados, sem uso

—

Livros

\\fnde.gov.br\sa\DiFJP\SER\/IDOR£S\CaIIinhos\2014\RELATCRIO\RJ\SEDUC\Re)ado

Brizolão 050— Pablo Nenida

—

Livros

armazenados, sem uso

Depósito da CE Baltazar Bemardiiio

\

w

Livros armazenados, sem uso
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Depósito da CE Baltazar Bernardino
annazenados, sem uso

—

Livros

"
.

na

Instituto de Educação Protº Ismael Coutinho
Livros armazenados, sem uso

—

Instituto de Educação Prof“ Ismael
Coutinho — Livros armazenados, sem uso

Manifestação da Entidade:
Foram emitidas as Solicitações de Auditoria nº 000-000/2014, de 22/09/2014, e
nº 000-001/2014, de 26/09/2014, por meio das quais solicitaram-se à Secretaria
de Educação do
estado do Rio de Janeiro esclarecimentos quanto ao controle e distribuição dos livros do PNLD,
bem como a destinação de livros didáticos recuperados pela 79" Delegacia Políciaí do Rio, que
posteriormente foram entregues àquela Secretaria, tendo aquela Entidade encaminhado o Ofício
SEEDUC/SUDEP nº 235, de 10/10/2014, por meio de mensagem eletrônica em 14/10/2014. No
referido ofício a Secretaria apresenta o seu plano de atendimento aos beneficiários do livro
didático; e no que se refere ao tratamento dos livros do PNLD, esclarece:
Sobre os procedimentos da Secretaria no controle e distribuição dos

didáticos:

,
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A jim de garantir o sucesso do Programa Nacwnal do
DldalICO (PNLD), ao qual (1
Secrefm'ía de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC—RJ) adere, são
desenvolvidas diversas ações de orientação e acompanhamenfo das etapas de: escolha;
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disn'ilmíçêio, m'ilizaçâu, conservação, remanqjamema e, eventualmente, doação/descarte
do livro didático..
Conforme a Resolução FNDE Nº 42, de 28 de agosto de 2014, cunwrem—se, nesta
institui—Jac, as (m'ibuições competentes às secretarias de educação,...

junto

a

Sobre o remanejamento de livros didáticos nas escolas de sua rede e também
outras redes ou localidades:
Esra Secretaría trabalha assiduamente para realizar o remanejamento dos livros,
porém se depara com diversas dificuldades por conta dafalta do Sistema de Conirole de
Remanejamento e Reserva Técnica (SISCORD e apoio especializado.
- As Regionais possuem uma planilha de aconwanhmnenlo “Controle — Reserva Técnica
de Livros Didáticos ", criada pela Diretoria de Articulação Curricular — DIARY", com o
objetivo de conlrolar a entrada, saída e remanejamento de livros didáticos nas
Regionais e nas unidades escolares.
—

,;

í

Sobre os livros r_ecuperados da Delçgacia Policial,:
Após tomar ciência do ocorrido, os Assistentes Técnicos da Diretoria de Articulação
Curricular (DIARY), que e' responsável pelo Programa Nacional do Livro Didático
(PNLD), no âmbito estadual estabeleceram contato com as Regionais de abrangência
das unidades escolares, com os Mediadores de Leitura que acompanham as unidades,
para que visííassem as zmidades escolares afm de averiguar a procedência dofato. De
acordo com as iryªormações, as diretoras relataram que não houve descarte e nenhum
procedimento que pudesse levar ao ocorrido.
C..) Os livros foram recebidos por servidores lotados no almoxarifado e devidamente
armazenados para, posleriormente, serem dados os devidos encaminhamemos.

Anáiise da Equipe:
Os livros didáticos foram localizados por policiais militares da 60 Companhia do
12º Batalhão de Polícia Militar do Rio de Janeiro e encaminhados à 79º Delegacia de Polícia
Civil do RJ. Foram contabilizados pela equipe de fiscalização 1.195 unidades de livros do
PNLD, sendo 227 com prazo de utilização até 2016 e 968 com triênio vencido em 2013.

O quadro a seguir demonstra a quantidade de livros do PNLD, no total de 227
unidades, com título da obra, ano/série diversos, válidos para utilização no triênio 2013 a 2015:

Título da Ohm : História do Estado do Rio de Janeiro
Ano/sériez4ª/5ª
Autor/a: Renata Siebel“;
Vig: 2013/2014/2015
Código do livroz32182L1729 L

~

Editora FTD
Comp. Curricular: História“
Quantidade:l4
J

'

Título da Obra: Mundo Amigo
Autor/a: Obra coletiva
Código do livro: 25356C0421L
Título da Obra: Mundo Amigo
Autor/a: Obra coletiva

!

Ano/série: 3º

Editora SM
Comp. Curricular: Ciências

Vig: 2013/2014/2015

Quantidade: 1_2,___

Ano/série: 4º

Editora SM
Comp. Curricuiar: Ciências
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Eóaigíídotivra:25355'ã"c0422L [Vigz2013/2014/2015 ]Quantidzde:
Título da ªbra: Mundo Amigo
Autor/a: Obra Coletiva

Editora SM.
Comp. Curricular: Ciências

Sº

Código do lívro:253556C0423L

11

Ano/série:
Vig: 2013/2014/2015

Quantidade: 03

Título da Obra: Gente do Rio, Rio da Gente
Autor/a: Eliana Caboclo, outros
Ano/série: 4º/5ª

Editora Brasi!
Comp. Curricular: Geog.

Código do livro: 32135L1629L

Quantidade: 67

Título danObra: Estado do Rio
Autor/a: Eloisa Meiandro
Código do livro: 3213L1729L

Vig: 2013/2014/2015
Ano/série: 4ª

Editora Brasií
Comp. Curricuiar: História

Vig: 2013/2014/2015

Quantidade: 39

de Janeiro

Título da Obra: Mundo Amigo
Autor/a: Obra Coletiva
Código do Iivro: 25358C0622L

Ano/série: 4ª
Vig: 2013/2014/2015

Editºra SM
Comp. Curricular: História
.

Quantidade: 29

,

Título da Obra: Alfabetização Matemática
Autor/a: Roberta Taboada
Ano/série: 3º
Código do livro:
Vig: 2013/2014/2015

Editora SM
Comp. Curricular: Alfabet,

Título da Ohm: Mundo Amigo
Auíor/a: Obra Coletiva
Código do livro: 2535800620 L

Ano/série: 2ª
Vig: 2013/2014/2015

Editora SM
Comp. Curricular: História

Título da Obra: Mundo Amigo
Autor/a: Obra coletiva
Código do livro:

Ano/série: 6
Vig: 2013/2014/2015

Título da Obra: Rio de Janeiro
“Autor/a: Siomara S. Spinºlª
Código do livro:

Ano/série: 4º/5º
Vig: 2013/2014/2015

—

Título da Obra: Coleção Aprender 3 Aprender
Autor/a: Lucília Secco
Ano/série: 4º ano
Código do livro: 25662c0422
Vig: 2013/2014/2015

Quantidade:10

Quantidade: 16

Editora: SM
Comp. Curricular: História
Quantidade: 6
Editora Ática
Comp. Curricular:

História

Quantidadezó

Editora SM
Comp. Carricular: 4º
Quantidade:

14

Foram encontrados livros que indicavam uso por alunos, sendo 1 unidade do
Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho — IEPIC, 2 da CE Baltazar Bernardino e 7
livros da Escola Municipal Bstephania de Carvalho. Esses livros correspondem ao triênio, 2008
a 2010, 2011 a 2013 e livros consumíveis referentes aos exercícios 2004 e 2007, portanto, todos
vencidos.

'

Os livros novos embalados em pacotes (chilincados) para remessa pelas editoras
para as unidades escolares não continham etiquetas de remessa emitida pela editora ou pelo—“_
FNDE, ou outra informação que identificasse qual a origem do material descartado.
X_:_7X)

Com O objetivo de localizar o responsável pelos deSCHIÍCS ou a origem do
material foram visitadas as escolas Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho — IEPIC,
CE Baltazar Bernardino e a Escola Municipal Estephania de Carvalho, mencionados nos livros
“Inde.guvhxXeaXDlHPXSERVLDORESXCarIínhosNZOI'“RELATÓRIONRJGEDUCXRCIHDÚD SEDUC-RJ PNLD 14-10-2014.d0cx
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usados e a escola CIEP Brizolão 050 Pablo Neruda. No entanto, em entrevista com a direção
de cada uma dessas escolas e visitas aos respectivos depósitos não foi possível evidenciar
conªelação do material recolhido com essas unidades de ensino.
—

Sobre as escolas visitadas e antes mencionadas, conforme análise dos
documentos apresentados pela direção das mesmas e pela Secretaria de Educação, não se
evidenciou carência de livros didáticos, ocorrência de remanejamento, solicitação ou
atendimento por meio de reserva técnica da Entidade. Nos depósitos das escolas constavam
livros para atendimento da clientela do programa, conforme se verifica nas fotos das evidências.

Cumpre esclarecer que. os livros didáticos são encaminhados pelo FNDE do
acordo com o número de alunos na escºla apurados pelo CENSO, obedecendo ao cronograma
de distribuição e considerando O prazo de três anos de utilização dos livros, sendo as compras
integrais para alunos de 1ª a 5ª série do ensino fundamental, de 6ª a 9ª série do ensino
fundamental e dos três anos do ensino médio em exercícios alternados.
Quanto aos livros apreendidos pela Policía Civil do Rio de Janeiro, após a
conclusão da contagem e análise do material por esta equipe de auditoria, constatou—se &
existência de livros que poderiam ser utilizados por serem novos e com prazos de vigência até
2015, no total de 227 unidades.

Referidos livros foram, durante os trabalhos de campo desta equipe de
fiscalização, entregues pela Autoridade Policial àquela Secretaria de Educação, tendo sido
retirados por aquela Secretaria e encaminhados para o Almoxarifado Central, ficando, assim, à
disposição da Secretaria de Educação, para distribuição de acordo com sua programação.

Da mesma forma, os livros com triênio vencido em 2013, no total de 968
unidades, estão no Almoxarifado Central daquela Secretaria de Educação. Oportuno registrar que
aquela Secretaria possui a Resolução SEEDUC nº 4798, em 24/05/2012, que estabelece normas
para o desfazímento dos livros.
Sobre os procedimentos adotados pela Secretaria de Educação, verificou-se a
necessidade de se adotar rotinas específicas que evitem que os livros fiquem armazenados sem
uso nas escolas e em depósitos, conforme evidenciado nesta fiscalização quando das visitas às
escolas CE Baltazar Bernardino, Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho — IEPIC e
CIEP Brizolão 050 -— Pablo Neruda.

Ante todo o exposto, permanece

2.

a

constatação.

Coxlciusão:

A questão levantada pela equipe de fiscalização está consignada no item
2.1.
eSpecíflco deste Relatório, constando adiante a respectiva recomendação e encaminhamento
proposto.

.

.

A denúncia veiculada sobre 0 (16303116 indevido dos livros didáticos procede. No
2.2
entanto, uma vez que o material foi resgatado e encamiimado para a Secretaria de Educação, não
l')
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ficou configurado prejuízo ao erário federal, contudo deverão ser promovidas pela Secretaria de
Educação do Rio de Janeiro ações para sua utilização, mediante remanejamento dos excedentes,
considerando os livros com vigência para uso em 2014 e 2015, nos termos das Letras “D” e “E”,
Item, III, Art. 8º da Resolução CD/FNDB nº 42, de 28/08/2012.
2.3

Ademais, na constatação referente ao subitem 1.1 foi verificada impropriedade na
ºperacionalização do Programa, referente ao armazenamento de livros do PNLD dentro do
período de vigência do triênio 2013/2015, sem uso e sem providencias quanto ao
remanejamento, nos termos previstos no art 8º da Resolução (JD/FNDE nº 42, de 28/08/2012,
fato que indica a necessidade de atuação da Diretoria técnica desta autarquia responsável peio
programa, & DIRAE.
2.4
Relevante mencionar que a observância das conclusões e O atendimento
tempestivo às recomendações desta Auditoria Interna, dirigidas aos dirigentes desta Autarquia e
consignadas no presente Relatório, são de caráter preventivo e/ou corretivo & tem por objetivo
aprimorar os processos administrativos e/ou evitar a continuidade de eventuais falhas: que
podem comprometer o resultado da gestão dos administradores, relativamente aos Programas e
Convênios financiados com recursos transferidos pela Autarquia.

3.

Recomendações:

3.1
A Coordenação—Geral dos Programas do
Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro a:

Livro - CGPLI, para orientar à

3.1.1
empreender medidas com vistas à alocação/remanejamento dos livros às escolas
que apresentarem carência, em consonância com as normas regulamentares do PN LD, conforme
subitem 1.1, e nos termos do 311 8º da Resolução CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012.

4

Encaminhamento:

4.1

Encaminhar cópia deste Relatório de Auditoria:

4.1.1

à Secretaria de Educação do Estado do

Rio de Janeiro, para conhecimento;

4.1.2
à Coordenação—Geral dos Programas do Livro — CGPLI, para conhecimento e
providências e comunicação à COAUD, no prazo de 30 dias, das providências adotadas em
relação às recomendações contidas no subitem 3.1;
4.1.3

à Coordenação de Auditoria - COAUD, para acompanhar as recomendações
DIRAE contidas no subitem 3,1, referente ao Programa Nacional do Livro Didático;

à

4.1.4
à Chefia de Gabinete do FNDE, para ciência, tendo em Vista tratar—se de pedido de
fiscalização originário do Gabinete do Ministro da Educação; e
--

-

77"

4.1.5
à Controladoria—Geral da União
9º da IN/CGU nº 07, de 29/12/2006.
“ÍndcsovbdsavmlmsERVIDORESXCarlinhosXZO”RELATÓRIOXRJXSEDUCXRHMOHO
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CGU, em atendimento ao disposto nos arts. 8º e
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Coordenação de Acompanhamento e Orientação
Divisão de Auditoria de Programas
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Brasília,

15 de

outubro de 2014.
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DA EDUCAÇÃO - mee
Fundo Nacional de Desenvoívimento da Educação
Auditoria Interna
Coordenação de Acompanhamento e Orientação
Divisão de Auditoria de Programas

RELATÓRIO DE FESCALEZAÇÃO Nº 036/2014
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D0 ESTADO DO R10 DE JANEIRO/RJ
Considerando que as recomendações são compatíveis com as constatações
técnicas e estão suportadas em papéis de trabalho, encaminhe-se preliminarmente à apreciação
do Coordenador da COFIC, para anuência.
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De acordo.
Encaminhe—se preliminarmente à apreciação do Senhor Auditor-Chefe.
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Coordenadora da COFIC

De acordo.
Encaminhe—se ao Senhor Presidente do FNDE, para conhecimento.
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Diretora de Ações Educacionais

Auditor-Chefe

Ciente.
Retorne-se à Auditoria Interna para adoção dos encaminhamentos sugeridos.
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