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PALAVRA DO PRESIDENTE
O Relatório Anual de Gestão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) representa um dos instrumentos de transparência e prestação de
contas de todo o trabalho desenvolvido pela Autarquia, pois, não só reúne informações
sobre os resultados alcançados com a execução de seus programas, projetos e ações
educacionais ao longo dos anos, como, também, apresenta as ações e estratégias para o
próximo exercício.
Assim, tendo em vista que todas as conquistas da Autarquia são fruto da
dedicação e do esforço de todos os seus colaboradores, o Relatório de Gestão (RG
FNDE) 2017 foi elaborado de forma participativa e seu conteúdo construído em
cumprimento ao preceito constitucional e às Decisões Normativas TCU nº 161/2017 e
nº 163/2017.
O exercício de 2017 foi marcado por muitos desafios para o Governo Federal,
entre eles, aprimorar as políticas educacionais tendo de enfrentar o desequilíbrio fiscal
das contas públicas. Para isso, tanto o Ministério da Educação (MEC) quanto o FNDE
procuraram valorizar o planejamento, a definição de prioridades, o uso racional dos
recursos públicos e os investimentos com eficiência.
Apesar desse cenário de restrição orçamentária, o FNDE encerrou o exercício de
2017 com um orçamento total, incluindo pessoal e emendas parlamentares, de R$ 61,56
bilhões e uma execução orçamentária global na ordem de R$ 58,76 bilhões. O alto nível
de execução alcançado pela Autarquia no exercício demonstra que, para o Governo
Federal, o financiamento educacional realizado pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação representa um importante instrumento de efetivação do
direito à educação, realizado em um regime de colaboração com as redes de ensino
estadual, distrital e municipal.
Dessa forma, foram assumidos diversos compromissos a fim de contribuir para
melhoria dos indicadores educacionais do país e viabilizar iniciativas que possibilitem o
acesso e a permanência de todo cidadão à educação pública. Dentre os programas e
projetos de maior relevância executados ao longo do ano, destacam-se o Programa de
Fomento ao Ensino Médio em Tempo Integral, Financiamento Estudantil, Alimentação
Escolar, Livro Didático, Dinheiro Direto na Escola, Transporte Escolar, Reestruturação
e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil, além
dos programas de assistência estudantil, auxílios e bolsas.
Em 2017, o Ensino Médio obteve destaque no cenário educacional, tendo sido
instituída a Reforma do Ensino Médio, que estabeleceu uma mudança na estrutura
curricular dessa etapa de ensino, propondo a oferta de um currículo flexível composto
pela Base Nacional Curricular Comum (BNCC). O “Novo Ensino Médio” possui como
dois de seus eixos de apoio o Programa de Fomento à Implementação de Escolas de
Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) e o Programa Ensino Médio Inovador
(Proemi). Ademais, alinhado às novas diretrizes do Novo Ensino Médio, foi criado o
MedioTec, com o objetivo de fortalecer e ampliar a oferta de vagas gratuitas de cursos
técnicos a alunos que estejam cursando o nível médio na rede pública de educação.
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Além disso, no mesmo período, foi criado o Novo Fies, com o desafio de
conferir sustentabilidade financeira ao Programa e melhorar sua gestão, a fim de
viabilizar um acesso mais amplo ao Ensino Superior. Para isso, diversas estratégias
foram implementadas como a flexibilização no prazo de carência (período concedido
para que os estudantes iniciem o pagamento do financiamento), a oferta de vagas a juros
zero, a maior atenção à qualidade dos cursos que oferecem o financiamento e a criação
do Fundo Garantidor do Fies (FG-Fies), cuja adesão será obrigatória para as faculdades
que participam do Programa.
Por fim, o FNDE inicia 2018 com um orçamento da ordem de R$ 58,38 bilhões.
Na busca por uma educação mais igualitária e de qualidade, neste exercício, dar-se-ão
importantes passos para ampliar a educação em tempo integral, expandir a Educação
Profissional e Tecnológica, e garantir a continuidade dos financiamentos realizados por
meio do Fundo de Financiamento Estudantil.
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APRESENTAÇÃO
O Relatório de Gestão do FNDE, exercício de 2017, (RG FNDE 2017), em
observância às disposições do art. 70 da Constituição Federal (CF), da Instrução
Normativa (IF) TCU nº 63/2010 e suas alterações e das Decisões Normativas TCU nº
161/2017 e nº 163/2017, está organizado em sete capítulos, antecedidos por uma
Introdução, a qual aborda os avanços ocorridos ao longo do exercício.
Desse modo, o Capítulo 1 é responsável por apresentar as informações relativas
à finalidade e competências do FNDE, às normas e regulamentos de criação, alteração e
funcionamento da Autarquia, assim como ao seu ambiente de atuação, organograma e
macroprocessos finalísticos.
O Capítulo 2, por sua vez, informa os aspectos relacionados ao planejamento
organizacional do FNDE e o seu desempenho orçamentário e operacional.
No Capítulo 3, são tratados os temas de governança, gestão de riscos e controles
internos da Autarquia. Já, no Capítulo 4, são apresentadas informações quanto à gestão
de pessoas, à gestão do patrimônio e infraestrutura, à gestão de tecnologia da
informação e à gestão ambiental e sustentabilidade.
O Capítulo 5 retrata as estratégias desenvolvidas pela Autarquia para facilitar o
relacionamento com a sociedade, enquanto que o Capítulo 6 demonstra os conteúdos
relativos ao desempenho financeiro e informações contábeis do FNDE.
No último capítulo, são exibidas as informações relativas à conformidade da
gestão e às demandas de órgãos de controle.
Por fim, vale destacar que, para a elaboração do presente documento, foi
constituído Grupo de Trabalho, instituído pela Portaria FNDE nº 852/2017, o qual é
composto por um coordenador, o titular da Coordenação de Planejamento do FNDE;
por um Supervisor-Geral, o titular da Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento
(CGPLO) da Autarquia; e por membros do Núcleo de Execução, o qual é integrado
pelos servidores lotados na Coordenação de Planejamento e pelos servidores
representantes das demais unidades administrativas do Fundo.
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INTRODUÇÃO
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) é uma Autarquia
Federal vinculada ao Ministério da Educação e tem como missão prestar assistência
técnica e financeira e executar ações que contribuam para uma educação de qualidade a
todos.
Dessa forma, o FNDE exerce um papel fundamental na execução e no
financiamento das principais políticas públicas educacionais do Ministério da Educação,
as quais, por sua vez, materializam-se nos programas, projetos e ações educacionais do
país, e abrangem a Educação Básica e o Ensino Superior.
Ao longo dos anos, a Autarquia tem otimizado seus processos internos em busca
da excelência na execução de políticas educacionais, com o intuito de contribuir para a
melhoria dos indicadores educacionais do país e viabilizar iniciativas que possibilitem o
acesso e a permanência de todo cidadão à educação pública.
Dentre os resultados dessas mudanças, destacam-se algumas ações e esforços
promovidos em 2017: a publicação da nova Estrutura Regimental e do Regimento
Interno do FNDE; o início da implantação do modelo de governança e gestão baseado
em risco; a finalização do Ciclo de Planejamento Estratégico 2013-2017, com a
apuração do desempenho institucional do FNDE e a programação das atividades
preparatórias para o Novo Ciclo 2018-2022; e a ampliação aos estados, DF e municípios
da utilização das atas de registro de preços disponibilizadas pela Autarquia.
Assim, a edição da nova Estrutura Regimental e do Regimento Interno da
Autarquia no exercício de 2017, a partir das publicações do Decreto nº 9.007/2017 e da
Portaria FNDE nº 629/2017, possibilitou o alinhamento das competências e atribuições
dos dirigentes do Fundo às transformações institucionais ocorridas ao longo dos últimos
cinco anos.
Quanto à estruturação do modelo de Governança e Gestão, importa mencionar
que, durante o ano de 2017, o FNDE realizou reuniões técnicas e encontros temáticos
para apresentar conceitos de governança, monitoramento, estruturas e processos para
gerenciamento de riscos em organizações, incluindo o desenvolvimento de diretrizes e
políticas para execução e avaliação da gestão de riscos. A institucionalização de
controles internos da gestão e de uma política de gestão de riscos visa proporcionar a
eficiência, a eficácia e a efetividade operacional, mediante a execução ordenada, ética e
econômica das operações. Essas iniciativas agregam valor aos sistemas de gestão e de
planejamento estratégico, uma vez que asseguram a produção de informações íntegras e
confiáveis ao processo de tomada de decisões, ao cumprimento de obrigações de
transparência e à prestação de contas dos recursos gerenciados pela Autarquia.
Em 2017, ainda, foram encerradas as atividades do Ciclo de Planejamento
Estratégico 2013-2017 do FNDE com a apuração do desempenho institucional. Dessa
forma, iniciou-se a programação das atividades preparatórias para o novo ciclo
estratégico, previsto para o período de 2018-2022. Assim, o projeto “Transferência de
conhecimento e tecnologia em serviços para o FNDE” busca alinhar as diretrizes atuais
da Autarquia integrando os servidores ao processo de inovação dos produtos e serviços
institucionais. O objetivo é dar continuidade às atividades de capacitação relacionadas à
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gestão estratégica, gestão de projetos e processos, desenvolvimento de lideranças,
gestão da inovação e avaliação de resultados institucionais. Nesse sentido, a
sistematização do processo decisório da instituição por meio da definição de um
processo formal de tomada de decisões sobre objetivos, metas e projetos é fundamental
para fortalecer a governança corporativa, as atividades de monitoramento, de análise, de
avaliação e aperfeiçoar o modelo de Gestão Estratégica.
Entre os desafios do ciclo que se inicia destacam-se a necessidade de
desenvolver a capacidade de gerir iniciativas baseadas nos objetivos estratégicos e em
sintonia com as demandas setoriais das unidades que compõem a organização;
aperfeiçoar os fluxos de comunicação, disponibilizando informações de forma
tempestiva para a tomada de decisão; e criar portfólio de inovação para definir as
prioridades de implementação de conhecimentos em tecnologia e conhecimentos.
Além disso, vale ressaltar o avanço ocorrido no Registro de Preços Nacional
(RPN) em 2017, com a ampliação da utilização das atas de registro de preço
disponibilizadas pelo FNDE aos estados, DF e municípios de outras regiões diferentes
daquelas em que originalmente haviam sido agrupados na licitação nacional, em
observância à Lei nº 5.537/1968. Essa ampliação da utilização, contudo, é condicionada,
à concordância dos fornecedores das demais regiões, aos quais seria franqueada, um a
um, a possibilidade de aceitação do atendimento excepcional, seguindo-se a ordem
crescente dos preços registrados, em respeito ao princípio da economicidade.
O efeito dessa decisão foi imediato: segundo dados disponíveis no Sistema de
Gerenciamento de Atas de Registro de Preços (Sigarp), somente no Pregão Eletrônico
(PE) nº 40/2015, por meio do qual o FNDE havia registrado kits de materiais escolares
inicialmente apenas para os estados, Distrito Federal e municípios das regiões Nordeste
e Centro-Oeste, contudo o alcance desse instrumento foi ampliado e 34 entidades de 10
estados das regiões Norte, Sul e Sudeste foram autorizadas a contratar os produtos,
mediante concordância do fornecedor às adesões, totalizando um montante superior a
R$ 43 milhões, equivalente a quase 1,5 milhão de kits. Para possibilitar o recebimento
desse novo tipo de solicitação, as regras de negócio do Sigarp foram prontamente
adequadas, dando ao processo a devida transparência e publicidade.
O exercício de 2017 também foi marcado pela manutenção e aperfeiçoamento
dos produtos e serviços educacionais prioritários prestados pela Autarquia. Dentre eles,
importa ressaltar a assistência técnica aos entes governamentais e demais atores do
sistema educacional, as transferências realizadas no âmbito dos programas educacionais
para atender a Educação Infantil, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e a Educação
Profissional e Tecnológica, a concessão de bolsas e os Financiamentos estudantis do
Ensino Superior e da Educação Básica.
Nesse contexto, merecem destaque algumas ações promovidas a partir de
meados de 2016, como o fortalecimento da política educacional do país, por meio da
ampliação da educação em tempo integral com a execução do Programa Fomento à
Implementação de Escolas de Ensino Médio em Temo Integral (EMTI), que objetiva
estabelecer uma política de apoio aos estados para que convertam escolas regulares em
escolas de tempo integral; do aprimoramento da Educação Profissional e Tecnológica
com o MedioTec, o qual prioriza a oferta de cursos técnicos em concomitância ao
Ensino Médio regular para alunos da rede pública, possibilitando aos estudantes a
realização de estágios em empresas; da consolidação da Educação Básica com a
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aprovação e início da implementação da Base Nacional Curricular Comum (BNCC),
que é um documento de caráter normativo definidor do conjunto orgânico e progressivo
de aprendizagens essenciais aos alunos de todas as etapas e modalidades da Educação
Básica; e da ampliação da política de acesso ao Ensino Superior com a criação do
Programa de Financiamento Estudantil, o Novo Fies, que atenderá estudantes com renda
familiar mensal bruta per capita de até cinco salários mínimos.
O resultado dessas mudanças na política educacional foi expressivo: o FNDE
encerrou 2017 com uma dotação atualizada da ordem de R$ 61,56 bilhões e uma
execução orçamentária de 98,9%1, impactada, principalmente, pela execução das
despesas com resultado primário obrigatório (transferências constitucionais e legais
obrigatórias), que atingiu um percentual de execução de 99,30%. Vale registrar ainda
que o desempenho das despesas com impacto primário discricionário, ou seja, aquelas
que estão sujeitas a limitação de empenho e movimentação financeira, atingiu, em 2017,
89,30%. Nesse contexto, importa destacar a evolução do orçamento do FNDE nos
últimos oito anos, conforme demonstrado no gráfico a seguir.

Evolução Orçamento FNDE (2010 a 2017)
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Programas, Projetos e Ações Educacionais
Para execução de seus programas, projetos e ações educacionais, a estratégia de
atuação do FNDE se dá por meio do apoio técnico e do repasse de recursos financeiros,
o qual, por sua vez, se materializa em três tipos de transferências realizadas aos estados,
Distrito e municípios: as transferências constitucionais, as transferências legais e as
transferências voluntárias. Nesse contexto, são apresentados, a seguir, os resultados que
fazem da Autarquia uma instituição de referência na Educação Brasileira.
1.

Transferências Constitucionais

Dentre as transferências constitucionais obrigatórias realizadas pelo FNDE,
encontram-se os repasses oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
1

Execução apurada por meio do Indicador 20.1 – Taxa de execução orçamentária, do painel de
indicadores de desempenho da Autarquia.
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Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e da
Contribuição Social do Salário-Educação. Importa mencionar que essas transferências
constitucionais são as que causam maior impacto na programação orçamentária e
financeira do FNDE, representando, em 2017, 42% da dotação atualizada da Autarquia,
e, ao mesmo tempo, apresentam maior relevância, tendo em vista que tem por objetivo
reduzir as desigualdades regionais e buscar o equilíbrio socioeconômico de estados, DF
e municípios.
Assim, integram o Fundeb os recursos federais alocados no orçamento do
FNDE, especificamente na ação orçamentária 0E36 – Complementação da União ao
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação. Esses recursos, por sua vez, são repassados aos entes
governamentais beneficiários sob a forma de Complementação da União, quando, no
âmbito de cada estado, seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido
nacionalmente. No exercício de 2017, a título de complementação da União, foram
repassados pela Autarquia aos estados, Distrito Federal e municípios um montante de
R$ 13,90 bilhões, mantendo-se constante quando comparado aos valores registrados nos
últimos exercícios.
Já a Contribuição Social do Salário-Educação é um tributo destinado ao
financiamento de programas, projetos e ações voltados para a Educação Básica pública.
Assim, 10% da arrecadação do Salário-Educação são destinados ao FNDE, bem como
um terço dos 90% restantes, para o financiamento de projetos, programas e ações
voltados para a Educação Básica, de forma a propiciar a redução dos desníveis sócio
educacionais entre os municípios, estados e regiões brasileiras.
Diante disso, por meio da ação orçamentária 0369 – Transferência da QuotaParte do Salário Educação, no exercício de 2017, o FNDE repassou R$ 12,53 bilhões
aos entes federados, tendo sido considerados na distribuição dos recursos 38,5 milhões
de alunos em 2017, sendo 15,7 milhões de alunos matriculados nas redes estaduais de
ensino e 22,8 milhões matriculados nas redes municipais.
2.

Transferências Legais

Além das transferências constitucionais, a Autarquia também é responsável
por prestar assistência técnica e financeira aos estados, Distrito Federal e municípios,
por meio das transferências legais obrigatórias realizadas pelo Programa Nacional de
Alimentação Escolar (Pnae), Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
(Pnate) e o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).
O Pnae, por meio da oferta da alimentação escolar e de ações de Educação
Alimentar e Nutricional (EAN), contribui para o crescimento, o desenvolvimento, a
aprendizagem, o rendimento escolar dos estudantes e a formação de hábitos alimentares
saudáveis. Por meio de transferências financeiras, em caráter suplementar, são atendidos
pelo Programa os alunos de toda a Educação Básica (Educação Infantil, Ensino
Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos) matriculados em escolas
públicas, filantrópicas e em entidades comunitárias, conveniadas com o poder público.
Os valores dos repasses financeiros do governo federal são definidos com base no
Censo Escolar realizado no ano anterior ao do atendimento, por dia letivo, para cada
aluno, conforme a etapa e a modalidade de ensino.
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Importa destacar que, em 2017, houve aumento nos valores per capita para a
oferta da alimentação escolar em todas as etapas e modalidades atendidas pelo Pnae,
tendo sido priorizados os alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio, que
representam 71% do atendimento do Programa.
Outro avanço importante, ocorrido no exercício de 2017, foi o atendimento ao
Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, com a
complementação financeira de forma a totalizar o valor per capita de R$ 2,00. A
iniciativa contribui para o fortalecimento das ações do Pnae, buscando garantir o
desenvolvimento biológico, psicológico e social dos jovens brasileiros, melhorando
hábitos alimentares na escola e na família.
Assim, nesse contexto, em 2017, o Pnae atendeu 41 milhões de estudantes da
Educação Básica com um investimento de R$ 3,90 bilhões. Quando comparado ao
exercício de 2016, verifica-se que houve um incremento de 10,8% nos investimentos
realizados pelo Programa nesse exercício.
O Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) tem por objetivo
propiciar aos educandos residentes em áreas rurais condições adequadas de acesso às
instituições de ensino, de todas as etapas da Educação Básica. Desse modo, o Programa
prevê o atendimento ao educando, por meio de transferência automática de recursos
financeiros, em caráter suplementar, para custear despesas com a manutenção de
veículos escolares pertencentes às esferas municipal, estadual ou distrital e para a
contratação de serviços terceirizados de transporte.
Os valores são calculados de acordo com o número de alunos da Educação
Básica pública, residentes em área rural e que utilizem o transporte escolar, conforme
registro no Censo Escolar do ano imediatamente anterior ao da execução do Programa,
bem como no valor per capita definido para cada município, que, atualmente, varia
entre R$ 120,00 e R$ 170,00.
Assim, em 2017, o Pnate atendeu cerca de 4,54 milhões de alunos com um
investimento da ordem de R$ 592,90 milhões. Isso representa um incremento da ordem
de R$ 28,00 milhões quando comparado ao exercício de 2016.
Por sua vez, o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) tem por objetivo
disponibilizar recursos financeiros diretamente às escolas beneficiárias, visando garantir
o funcionamento e a melhoria da infraestrutura física e pedagógica dos estabelecimentos
de ensino, reforçar a autonomia gerencial das escolas, incentivar a participação da
sociedade na gestão dos recursos e contribuir para a melhoria da qualidade da educação.
Nos moldes regulamentares e operacionais do PDDE, a partir de 2007, passou-se
a destinar, também, recursos a escolas públicas para atender demandas específicas,
denominadas de Ações Agregadas ao PDDE, das quais são exemplos os Programas
Mais Educação, Escola Acessível, Escola Sustentável, Atleta na Escola.
Além disso, a partir de 2016, o Programa Mais Educação foi aprimorado, com o
objetivo de melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática no Ensino
Fundamental, com complementação da carga horária em cinco ou 15 horas semanais, no
turno e no contraturno escolares.
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Dessa forma, em 2017, por meio do PDDE, foram apoiadas 129,64 mil escolas e
atendidos 35.161.404 estudantes, com um investimento de aproximadamente R$
1.493,88 milhões. Desse total, R$ 896,38 milhões foram destinados ao PDDE Básico;
R$ 382,04 milhões destinados ao Mais Educação; R$ 50,05 milhões voltados ao
atendimento do Plano Viver Sem Limite; e R$ 6,54 milhões para a Educação Especial.
O restante, R$ 158,87 milhões, foi investido em outras despesas do Programa.
3. Transferências Voluntárias
Além das transferências constitucionais e legais apresentadas anteriormente, o
FNDE financia, conforme demonstrado a seguir, outros programas, projetos e ações
educacionais, os quais abrangem todas as etapas da Educação Básica e o Ensino
Superior.
3.1 Educação Básica
3.1.1 Educação Infantil
A Educação Infantil é uma importante etapa da Educação Básica. No âmbito
desse segmento, o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos
para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (ProInfância) vem se destacando nos
últimos anos por prestar assistência financeira, em caráter suplementar, aos estados, ao
Distrito Federal e aos municípios, garantindo o acesso de crianças a creches e escolas de
Educação Infantil da rede pública. Os recursos destinam-se à construção de
estabelecimentos dessa etapa de ensino e à aquisição de equipamentos e mobiliário para
creches e pré-escolas públicas.
Além disso, o Programa também é responsável pelo repasse de recursos para
equipar as unidades de Educação Infantil em fase final de construção, com itens
padronizados e adequados ao seu funcionamento.
Nesse sentido, no exercício de 2017, no âmbito do Programa ProInfância, foram
concluídas 230 unidades, gerando 29,1 mil novas vagas para a Educação Infantil em
169 municípios. Ainda, foram destinados cerca de R$ 125,31 milhões de recursos
orçamentários no apoio à construção de 297 escolas de Educação Infantil que estão em
andamento, beneficiando, dessa forma, 224 municípios. Além da construção, foram
destinados recursos para aquisição de mobiliários e equipamentos de 45 unidades,
totalizando cerca de R$ 4,43 milhões de investimento.
O Programa Brasil Carinhoso, por sua vez, consiste na transferência automática
de recursos financeiros a municípios e ao Distrito Federal, que possuam matriculadas
crianças de zero a 48 meses, membros de famílias beneficiárias do Programa Bolsa
Família (PBF). Essas transferências são utilizadas para custear despesas com
manutenção e desenvolvimento da Educação Infantil, para contribuir com as ações de
cuidado integral, segurança alimentar e nutricional, a fim de garantir o acesso e a
permanência da criança na Educação Infantil.
Assim, por meio de uma parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério
do Desenvolvimento Social (MDS), no exercício de 2017, foram atendidos 1,86 milhão
de alunos por meio do Programa Brasil Carinhoso, a partir de um investimento da
ordem de R$ 40 milhões, alcançando 2,4 mil municípios.
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3.1.2 Educação em Tempo Integral: do Ensino Fundamental ao Ensino Médio
No exercício de 2016, foram aprimorados dois programas de suma importância
para a Educação Básica: o Programa Mais Educação, sob a perspectiva de melhorar a
aprendizagem em língua portuguesa e matemática no Ensino Fundamental, e o
Programa Ensino Médio Inovador, com o objetivo de promover a reorganização e a
flexibilização dos currículos escolares e, dessa forma, aliar o acompanhamento
pedagógico ao mercado de trabalho.
Além disso, no mesmo período, foi criado o Programa de Fomento à
Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, com vistas a ampliar o
tempo de permanência dos estudantes matriculados nas escolas públicas, com ampliação
de espaços, atividades educativas e oportunidades educacionais, em benefício da
melhoria da qualidade da educação dos alunos do Ensino Médio.
Dessa forma, em 2017, por meio do Programa Novo Mais Educação foram
repassados R$ 382,04 milhões diretamente para as escolas, beneficiando, assim, 9,52
milhões de alunos da Educação Básica. Já, por meio do Programa Ensino Médio
Inovador, foram atendidos 2,99 milhões de alunos no exercício de 2017, com um
investimento da ordem de R$ 95,04 milhões.
3.1.3 Novo Ensino Médio
No exercício de 2016, também, foi criado o Novo Ensino Médio, com o objetivo
de valorizar o protagonismo juvenil e a flexibilização curricular, de forma a tornar o
Ensino Médio mais atraente para os jovens e mais articulado com as tendências atuais.
Por meio da edição da Lei nº 13.415/2017, no início de 2017, instituiu-se a
Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral,
com o objetivo de apoiar financeiramente os sistemas de ensino público dos estados e
do Distrito Federal de forma a oferecerem a ampliação da jornada escolar do estudante
do Ensino Médio, apoiando a implantação de escolas em tempo integral.
De acordo com a referida Lei, os recursos deverão ser utilizados para,
remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação;
aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos
necessários ao ensino; uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino;
realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino e
aquisição de material didático-escolar e manutenção de programas de transporte escolar.
Em função da reforma dessa etapa de ensino, o Novo Ensino Médio foi um dos
destaques da política educacional do Governo Federal no exercício de 2017. De forma a
ampliar a educação em tempo integral, a qual transformou a carga horária mínima anual
desse nível de ensino para 800 horas, a ser, por sua vez, ampliada progressivamente até
um patamar de 1.400 horas anuais nos próximos cinco anos, em 2017, foram investidos
R$ 475,32 milhões no Programa em comento, sendo R$ 253,86 milhões para despesas
de custeio e R$ 221,46 milhões para despesas de capital, beneficiando os 26 estados e o
Distrito Federal.
Para os próximos 5 anos, por meio do Programa, o Governo Federal pretende
repassar recursos para os estados e o Distrito Federal, a serem aplicados na remuneração
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e aperfeiçoamento dos professores, aquisição de material didático-escolar, manutenção
de programas de transporte escolar, entre outras despesas.
Vale destacar ainda que, no início de 2018, a Presidência da República enviou,
ao Senado Federal, o pedido de autorização de empréstimo no valor de US$ 250
milhões para apoiar a implementação do Novo Ensino Médio e o Programa de Fomento
às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral nos estados, por meio de um acordo
junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), o Banco
Mundial. O valor do empréstimo, estimado pelo Ministério da Educação, cobrirá ações
a serem realizadas ao longo dos próximos cinco anos. Os recursos estarão vinculados ao
Programa para Resultados (PpR).
O PpR é um dos instrumentos de financiamento do Banco Mundial e advém da
compreensão de que, no mundo do século XXI, o desenvolvimento precisa estar
atrelado a resultados e ao fortalecimento institucional. Dessa forma, diferente dos
demais instrumentos tradicionais do Bird, o PpR inclui o uso das próprias instituições
e processos de um país, e vincula o desembolso de fundos diretamente para a
realização de resultados específicos e alcance dos objetivos de desenvolvimento do
projeto definidos na operação.
Os recursos do empréstimo também serão utilizados no processo de discussões
com relação a itinerários formativos, na implementação dos novos currículos e no
treinamento e capacitação de pessoal no processo de implementação da reforma. O
dinheiro vai ser liberado por etapas, à medida que os planos de trabalho forem
aprovados pelo Governo Federal após serem apresentados pelos estados.
3.1.4. Ensino Técnico e Profissionalizante
No que diz respeito à Educação Profissional e Tecnológica, importa destacar o
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), o qual vem
ampliando a oferta de vagas e facilitando o acesso da população brasileira à Educação
Profissional e Tecnológica.
O Programa é desenvolvido por meio de algumas iniciativas, dentre elas, a
Bolsa-Formação, a qual envolve a transferência de recursos a estados, Distrito Federal e
municípios, bem como aos Serviços Nacionais de Aprendizagem, para ofertarem cursos
de Educação Profissional e Tecnológica. Ainda, a iniciativa compreende o repasse de
recursos às mantenedoras de instituições privadas de Ensino Superior e de Educação
Profissional e técnica de nível médio, pela oferta de cursos técnicos.
Em 2016, por sua vez, foi criado o Mediotec, no âmbito do Pronatec, com o
objetivo de fortalecer e ampliar a oferta de vagas gratuitas de cursos técnicos a alunos
que estejam cursando o nível médio na rede pública de educação, estando, dessa forma,
inserido na reforma dessa etapa de ensino, proposta pelo Governo Federal.
Assim, no exercício de 2017, por meio da iniciativa Bolsa-Formação, o FNDE
transferiu R$ 101,09 milhões aos estados e municípios e R$ 67,47 milhões aos Serviços
Nacionais de Aprendizagem. Já, por meio do Mediotec, foram repassados R$ 103,12
milhões para apoiar os estados e o Distrito Federal na oferta de cursos técnicos para o
aluno regularmente matriculado no Ensino Médio das redes públicas de educação e,
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assim, fortalecer a formação profissional com produção pedagógica específica para o
público atendido e em parceria com os setores produtivos, econômicos e sociais.
Também, em 2017, a partir de uma parceria inovadora firmada entre o
Ministério da Educação e o Ministério da Justiça, o FNDE transferiu R$ 48 milhões aos
estados para a oferta de cursos de formação inicial e continuada ou de qualificação
profissional às pessoas privadas de liberdade, egressas do sistema prisional, em
cumprimento de penas alternativas, restritivas de direitos ou medidas cautelares e ainda
seus respectivos familiares, em uma modalidade da Bolsa-Formação denominada
Pronatec Prisional.
3.2. Educação Superior
Em consonância com a política de expansão da educação superior, o Fundo de
Financiamento Estudantil (Fies) possibilita a concessão de financiamento a estudantes
de cursos superiores não gratuitos e com avaliação positiva realizada pelo Ministério da
Educação.
No exercício de 2016, iniciou-se uma importante reformulação no Fies, dando
origem, em 2017, ao Novo-Fies 2018, a partir da publicação da Medida Provisória nº
785/2017, que teve por objetivo modificar diversas regras do Programa, melhorando sua
gestão e garantindo sustentabilidade financeira ao Fundo.
Assim, entre as novidades trazidas pelo Novo-Fies estão: a oferta de vagas a juro
zero, a flexibilização no prazo de carência e mais atenção à qualidade dos cursos que
oferecem o financiamento. Além disso, como forma de minimizar riscos de gestão, a
proposta cria, ainda, o Fundo Garantidor do Fies (FG-Fies), de adesão obrigatória pelas
faculdades que participam do Programa, e que tem por objetivo garantir o crédito para
os financiamentos. Outra novidade é que o prazo e o valor das prestações do
financiamento passarão a ser vinculados à renda efetiva do trabalhador (estudante
anteriormente financiado), respeitando a sua capacidade de pagamento. Ademais, foi
criada uma nova modalidade de atendimento do Programa, a qual beneficiará estudantes
cuja renda familiar mensal bruta per capita seja de até cinco salários mínimos. Outra
inovação é que o Novo Fies contará com recursos dos Fundos de Desenvolvimento e
Fundos Constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste e do BNDES, dentre outros.
No exercício de 2017, apesar do cenário de restrição orçamentária, o Fies
registrou a assinatura de 167,9 mil novos contratos e a renovação de aproximadamente
1,2 milhão de contratos de financiamento vigentes. Para isso, foram investidos R$ 19,92
bilhões para a manutenção de aditamentos e realização de novos contratos. Além disso,
foram investidos R$ 814,61 milhões no Programa para atender aos dispêndios com a
administração da carteira de financiamentos, a qual é realizada por meio do Banco do
Brasil e da Caixa Econômica Federal – agentes financeiros do programa.
Para 2018, além de assegurar a realização dos aditamentos de renovação dos
contratos concedidos em anos anteriores, a meta é formalizar mais 100 mil novos
financiamentos a juros reais zero, o que ensejará investimentos da ordem de R$ 17,75
bilhões.
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4. Outros Programas Financiados pelo FNDE
Além de todos os programas, projetos e ações educacionais apresentados
anteriormente, o FNDE também executa outras ações, conforme demonstradas a seguir,
que também contribuem sumariamente para a promoção de uma educação pública de
qualidade.
4.1. Programas do Livro Didático
Em 2017, as ações de aquisição e distribuição de livros didáticos e literários,
anteriormente contempladas pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e pelo
Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE), foram unificadas. Assim, surgiu o
Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) cujo escopo foi ampliado
com a possibilidade de inclusão de outros materiais de apoio à prática educativa para
além das obras didáticas e literárias, tais como: obras pedagógicas, softwares e jogos
educacionais, materiais de reforço e correção de fluxo, materiais de formação e
materiais destinados à gestão escolar, entre outros.
Assim, ao longo de 2017, as aquisições e a distribuição de livros do Programa
Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) abrangeram as iniciativas do PNLD
regular, PNLD Campo – Ensino Fundamental, Anos Iniciais e PNLD EJA – Ensino
Fundamental. Para isso, foram destinados R$ 1,72 bilhão na aquisição de 154 milhões
de livros destinados à distribuição a estudantes e professores para utilização em 2018,
bem como na execução de ações de apoio ao Programa.
Ainda, no exercício de 2017, foram investidos aproximadamente R$ 4 milhões
na produção e distribuição dos livros do PNLD 2018 para o atendimento aos estudantes
de nível médio portadores de necessidades especiais visuais.
4.2. Plano de Ações Articuladas
O Plano de Ações Articuladas (PAR) é uma ferramenta de planejamento
plurianual da política educacional brasileira, em que os entes subnacionais elaboram um
plano de trabalho a fim de desenvolver ações pedagógicas e de infraestrutura que
contribuam para a ampliação da oferta, permanência e melhoria das condições escolares
e, dessa forma, colaborem para o aprimoramento da qualidade da Educação Básica.
As iniciativas financiadas no âmbito do PAR, relacionadas à dimensão de
infraestrutura física e recursos pedagógicos, são destinadas ao financiamento de obras
de estabelecimentos escolares (construções, reformas e ampliações), aquisição de
mobiliários, veículos escolares e equipamentos diversos (climatizadores, equipamento
de cozinha, instrumentos musicais, sistemas fotovoltaicos, entre outros).
No novo ciclo, PAR 2016-2019, algumas melhorias foram implementadas na
interface e na utilização do Módulo PAR no Sistema Integrado de Monitoramento,
Execução e Controle (Simec). Assim, com o objetivo de melhorar a interatividade com
os usuários e seu conteúdo, foram disponibilizados dados a partir da integração com
outros sistemas, como o Siope2 e o CACS-Fundeb3, permitindo aos gestores acesso a
2

O Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope) é um sistema eletrônico
operacionalizado pelo FNDE, que permite a coleta, processamento, disseminação e acesso público de informações
referentes aos orçamentos e gastos de educação dos órgãos estaduais e municipais.
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elementos úteis ao diagnóstico das redes e à gestão da educação em municípios e
estados.
Para o atual ciclo, PAR 2016-2019, registra-se que quase 5 mil municípios e 26
estados e o Distrito Federal concluíram a etapa de preparação, com levantamento de
informações e o preenchimento do diagnóstico de suas redes de ensino, e estão
elaborando os seus planos articulados, voltados para as dimensões da gestão
educacional, formação de profissionais da educação, práticas pedagógicas e avaliação e
infraestrutura física e recursos pedagógicos, para os próximos dois anos.
Assim, no exercício de 2017, foram investidos, para construção, reforma e
ampliação de unidades escolares de Educação Básica, R$ 205,44 milhões no âmbito do
PAR, beneficiando 160 entidades. Desse montante, cerca de R$ 125,62 milhões foram
destinados, por meio de emendas parlamentares, para apoio a 164 novas pactuações,
sendo 37 construções, no valor de R$ 100,70 milhões; 52 reformas, no valor de R$ 5,51
milhões e 75 ampliações, no valor de R$ 19,40 milhões.
Além dos recursos acima mencionados, em 2017, foram realizados empenhos
complementares na ordem de R$ 449,97 milhões para construção, reforma e ampliação
de escolas já contabilizadas em exercícios anteriores, beneficiando 370 municípios de
25 estados da federação.
Quanto ao apoio à implantação e à adequação de estruturas esportivas escolares,
o FNDE repassa recursos às prefeituras e às Secretarias Estaduais de Educação,
considerando as demandas apresentadas pelos entes quando da elaboração do Plano de
Ações Articuladas, prevendo investimentos para construção de quadras esportivas
escolares e cobertura de quadras existentes, e promovendo o acesso dos alunos a
equipamentos contemplados com os padrões de qualidade.
Para viabilizar esse apoio, no âmbito do PAR, em 2017, por meio de emendas
parlamentares, foram apoiadas 23 novas pactuações, no valor de R$ 7,11 milhões,
beneficiando 20 municípios. Desse total, cerca de R$ 5,35 milhões foram destinados à
construção de 16 quadras e R$ 1,76 milhão, para atender a 7 coberturas de quadras
esportivas escolares.
Além dos recursos acima mencionados, em 2017, foram realizados empenhos
complementares na ordem de R$ 438,62 milhões para construção de quadras e
coberturas já existentes, beneficiando 3 municípios de 3 estados da federação.
Quanto à dimensão de formação de professores, dos profissionais de serviço e
apoio escolar, o FNDE, em 2017, apoiou o início da implantação da Base Nacional
Curricular Comum (BNCC), anunciada em 2016, e que pode ser definida como um
conjunto orgânico e progressivo de propostas pedagógicas das escolas públicas e
privadas de todas as etapas e modalidades da Educação Básica brasileira. Além disso,
Importa ressaltar que a BNCC é um documento de caráter normativo e exigido pela
Constituição Federal (CF) de 1988, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB) e pelo Plano Nacional de Educação (PNE). Assim, em 2017, o valor
destinado para atender a essa iniciativa foi de R$ 100,45 milhões.
3

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb (CACs-Fundeb) é um órgão dirigente cujos
membros têm poderes idênticos (colegiado), formado por representações sociais variadas.
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4.2.1. Programa Caminho da Escola
O Programa Caminho da Escola objetiva renovar, padronizar e ampliar a frota de
veículos escolares das redes municipal, do DF e estadual de Educação Básica pública.
Voltado a estudantes residentes, prioritariamente, em áreas rurais e ribeirinhas, o
Programa oferece ônibus, lanchas e bicicletas fabricados especialmente para o tráfego
nessas regiões, sempre visando à segurança e à qualidade do transporte.
Assim, em 2017, foram destinados pelo FNDE R$ 388,6 milhões para a
aquisição de 1,35 mil ônibus com requisitos de acessibilidade.
4.2.2. ProInfo
O Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo) tem como objetivo
promover o uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação nas redes
públicas de Educação Básica.
O FNDE é diretamente responsável pela prospecção, especificação e
disponibilização de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)
para as unidades de ensino da rede pública brasileira, oferecendo apoio técnico e
financeiro aos entes federados.
Assim, em 2017, dentre outras ações, o FNDE destinou aproximadamente R$
7,93 milhões para a aquisição de tablets, computadores e notebooks no âmbito do
ProInfo. Além disso, cerca de 2 mil unidades educacionais, estaduais e municipais, se
beneficiaram com a ativação de quase 4 mil tablets educacionais, adquiridos para uso
dos professores e alunos da Educação Básica de escolas públicas.
4.3. Programa Formação pela Escola
O Programa Formação pela Escola (FPE) visa oferecer formação continuada, na
modalidade a distância, a agentes e parceiros envolvidos com a execução, o
monitoramento, a avaliação, a prestação de contas e o controle social dos programas,
projetos e ações educacionais financiados pelo FNDE.
Por meio desse Programa, no exercício de 2017, foram investidos R$ 2,92
milhões para a disponibilização de mais de 3 mil bolsas de formação de tutores,
multiplicadores e coordenadores estaduais. Assim, foram ofertadas quase 5 mil turmas
de capacitação sobre os programas, projetos e ações educacionais financiados pelo
FNDE, em 10 cursos diferentes, para os 26 estados e o Distrito Federal, totalizando
mais de 148 mil matrículas, com aproximadamente 135 mil alunos aprovados.
4.4. Bolsas e Auxílios
O FNDE é também o responsável pelo pagamento de bolsas concedidas por
diversos programas, cada um deles com objetivo específico. Os programas são geridos
nacionalmente pelas secretarias do Ministério da Educação e desenvolvidos em parceria
com instituições públicas de Ensino Superior, institutos federais de educação, ciência e
tecnologia e secretarias estaduais e municipais de educação.
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Os programas de formação continuada de profissionais da educação são
desenvolvidos para o aperfeiçoamento (teórico e prático) e a atualização profissional de
professores, gestores e funcionários que atuam na Educação Básica nas redes públicas
do Distrito Federal, dos estados e dos municípios. Para tanto, são pagas bolsas aos
docentes que ministram os cursos de formação continuada e, em alguns dos programas,
os cursistas também recebem um auxílio para que frequentem as atividades de
formação.
Entre esses programas, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa
(Pnaic) merece destaque por ser um compromisso formal e solidário assumido pelos
governos federal, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios, para atender ao
Plano Nacional da Educação (PNE), que estabelece a obrigatoriedade de “Alfabetizar
todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do Ensino Fundamental”.
Para o alcance desse objetivo, as ações do Pacto compreendem um conjunto
integrado de programas, materiais e referências curriculares e pedagógicas, tendo como
eixo principal a formação continuada dos professores. Nesse contexto, são pagas bolsas
aos docentes que ministram e coordenam os cursos. Assim, em 2017, foram pagas mais
de 727 mil bolsas com um investimento de R$ 194,90 milhões.
Além disso, no âmbito da Rede Nacional de Formação de Profissionais da
Educação (Renafor), são ofertados, aos professores da Educação Básica, cursos de
formação continuada voltados às áreas de alfabetização e linguagem, educação
matemática, ensino de ciências humanas e sociais, artes, educação física e ao
desenvolvimento de práticas educacionais inclusivas. Nesse sentido, em 2017, foram
pagas quase 8 mil parcelas de bolsas aos profissionais que ministram e coordenam esses
cursos, com investimento de R$ 8,61 milhões.
Já a iniciativa Saberes Indígenas na Escola objetiva promover a formação
continuada de professores da educação escolar indígena, especialmente daqueles que
atuam nos anos iniciais da Educação Básica nas escolas indígenas; oferecer recursos
didáticos e pedagógicos que atendam às especificidades da organização comunitária, do
multilinguismo e da interculturalidade que fundamentam os projetos educativos nas
comunidades indígenas; oferecer subsídios à elaboração de currículos, definição de
metodologias e processos de avaliação que atendam às especificidades dos processos de
letramento, numeramento e conhecimentos dos povos indígenas; fomentar pesquisas
que resultem na elaboração de materiais didáticos e paradidáticos em diversas
linguagens, bilíngues e monolíngues, conforme a situação sociolinguística e de acordo
com as especificidades da educação escolar indígena.
Dessa forma, no intuito de fortalecer práticas pedagógicas diferenciadas por
meio da formação continuada dos professores das escolas indígenas, foram pagas, em
2017, mais de 43 mil parcelas de bolsas a professores-tutores e coordenadores de curso
e professores-cursistas, com investimentos da ordem de R$ 14,31 milhões.
Com o propósito de promover a melhoria das condições de acesso, permanência
e aprendizagem dos estudantes do campo e quilombolas em suas comunidades, o
Programa Escola da Terra apoia a formação de professores que atuam nas turmas dos
anos iniciais do Ensino Fundamental, e em escolas de comunidades quilombolas,
fortalecendo a escola como espaço de vivência social e cultural.
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Desse modo, a fim de formar professores que
específicas de funcionamento das escolas do campo e
comunidades quilombolas, foram pagas, em 2017, mais de
professores-tutores e a coordenadores de curso com um
milhão.

atendam às necessidades
daquelas localizadas em
2 mil parcelas de bolsas a
investimento de R$ 1,65

No âmbito da Educação Profissional e Tecnológica, a Rede E-Tec possui o
propósito de ampliar e democratizar, por meio da modalidade de educação a distância, o
acesso a cursos técnicos de nível médio, públicos e gratuitos, em regime de colaboração
entre União, estados, Distrito Federal e municípios. Outrossim, essa iniciativa permite a
capacitação profissional e continuada principalmente de estudantes matriculados e dos
egressos do Ensino Médio , bem como os de Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Assim, das ações de apoio técnico e financeiro para a consecução das atividades
da E-Tec Brasil, há a concessão de bolsas de estudo a alunos, com vistas a ampliar a
oferta de Educação Profissional e Tecnológica para a população economicamente ativa,
por meio de educação a distância. Nesse sentido, em 2017, foram pagas mais de 63 mil
parcelas de bolsas a estudantes com montante de R$ 60,46 milhões.
O Programa Brasil Alfabetizado (PBA), por sua vez, promove a superação do
analfabetismo e contribui para a universalização do Ensino Fundamental no Brasil. Por
meio de transferências de recursos financeiros aos estados e ao Distrito Federal, o
Programa é desenvolvido em todo o território nacional, com o atendimento prioritário a
municípios que apresentam alta taxa de analfabetismo.
Para a alfabetização dos jovens, adultos e idosos, o PBA conta com a ajuda de
voluntários, preferencialmente professores da rede pública, que atuam como
alfabetizadores e coordenadores das turmas ou tradutores-intérpretes da Língua
Brasileira de Sinais (Libras) nas turmas em que há alunos surdos.
O pagamento de bolsas estimula a ação alfabetizadora realizada por parte desses
voluntários, que também auxiliam os jovens, adultos e idosos a dar continuidade à
formação em cursos de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Nesse sentido, em 2017,
foram pagas quase 61 mil parcelas de bolsa aos voluntários, totalizando R$ 26,70
milhões.
Já o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem) tem por objetivo
propiciar nova chance de escolarização para jovens que não conseguiram completar o
Ensino Fundamental na idade adequada. Também são oferecidas, a esses jovens,
qualificação profissional e atividades de desenvolvimento da cidadania.
As bolsas são pagas a estudantes de 18 a 29 anos que, sabendo ler e escrever,
mas não tendo concluído o Ensino Fundamental, participam dos cursos do ProJovem
Urbano ou do ProJovem Campo. Esse auxílio financeiro destina-se a estimular sua
permanência no curso até que completem a escolarização e obtenham qualificação
profissional inicial. Assim, em 2017, foram pagas mais de 84 mil parcelas de auxílios
aos estudantes, totalizando R$ 8,46 milhões.
No que se refere ao Ensino Superior, o Programa de Educação Tutorial (PET)
visa inserir estudantes de graduação em projetos de educação tutorial que lhes permitam
aplicar seus conhecimentos e ampliar sua formação. No PET, as bolsas são pagas
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mensalmente a estudantes universitários que participam dos grupos do Programa em
diferentes universidades, bem como aos professores-tutores responsáveis por esses
grupos.
O professor-tutor recebe, ainda, recursos para o financiamento das atividades do
grupo, como compra de materiais de consumo, pagamento de passagens para
participação em congresso, entre outros.
Em 2017, foram pagas mais de 110 mil parcelas de bolsas a estudantes e
professores-tutores, totalizando cerca de R$ 61,99 milhões. Além disso, foram apoiados
669 grupos PET, com um valor total de R$ 3,13 milhões para o custeio das atividades.
Por fim, o Programa Bolsa Permanência apoia financeiramente estudantes das
instituições federais de Ensino Superior em situação de vulnerabilidade
socioeconômica, indígenas e quilombolas que cursam graduação com mais de 5 horas
diárias de aula. Em 2017, foram pagas quase 228 mil parcelas de bolsas aos estudantes,
totalizando um investimento de R$ 133,15 milhões.
5. Prestação de Contas
A prestação de contas é uma obrigação legal, conforme determina o art. 70,
parágrafo único, da Constituição Federal (CF) de 1988, e consiste na comprovação da
boa e regular aplicação dos recursos públicos transferidos. Sua importância reside em
fornecer subsídios para o controle dos bens públicos e administração das despesas
públicas. Além disso, é por meio da prestação de contas que sabemos se a entidade
geriu bem o seu orçamento e os recursos utilizados.
Sabe-se, todavia, que é elevado o passivo de prestação contas não analisadas ou
não prestadas relacionado aos programas financiados pelo FNDE. Contudo, nos últimos
anos, a Autarquia vem envidando esforços para concluir as análises das contas e, assim,
reduzir seu passivo.
Dessa maneira, no exercício de 2017, as determinações contidas no Acórdão n°
7.790/2015 do Tribunal de Contas da União (TCU) motivaram a Autarquia a adotar
medidas objetivas para reduzir o passivo de prestações de contas pendentes de análise,
assim como repensar o modelo de prestação de contas dos programas. A partir de então,
a Autarquia, em conjunto com o Ministério da Educação, empregou esforços para
identificar as possíveis deficiências nos processos de prestações de contas, a fim de
implementar medidas efetivas para a solução do problema.
O Projeto “Prestação de Contas – FNDE” abrange atividades programadas para
tratamento do passivo (aproximadamente 204 mil PCs sem análise conclusiva) e ativo
(volume anual da ordem de 35 mil PCs). Para o acompanhamento e o desenvolvimento
do Projeto foram constituídos Grupos de Trabalho integrados por representantes das
unidades singulares (Diretorias Financeira, de Tecnologia, de Administração) e
seccionais (Diretoria de Ações Educacionais, de Gestão de Fundos e Benefícios e de
Gestão, Articulação e Projetos), além das Assessorias vinculadas à Presidência do
FNDE (Presi) (de Gestão Estratégica, de Comunicação, da Presidência) e Secretaria
Executiva (SE), Consultoria Jurídica e Secretarias Finalísticas do Ministério da
Educação.
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O Grupo de Trabalho foi criado por meio da Portaria Conjunta MEC/FNDE nº
03/2017 com a finalidade de propor medidas de racionalização do exame das prestações
de contas, e de redução do descompasso entre o volume de recursos descentralizados
pela Autarquia e a sua capacidade de analisar as respectivas prestações de contas.
Nesse contexto, no exercício de 2017, houve a definição de 5 subgrupos ou eixos
temáticos para a discussão de frentes de trabalho distintas, a saber: soluções e
articulação com órgãos de controle com proposta de revisão do arcabouço legal;
diagnóstico do passivo; inovação nas alternativas para o tratamento do ativo; análise de
TI - sistemas de prestação de contas e metodologia para arquitetura, infraestrutura e
desenvolvimento; e governança de pessoas (Projeto MEC/FNDE).
Nesse sentido, tem-se atuado na superação do passivo e na simplificação do
ativo da prestação de contas.
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Capítulo 1 – Visão Geral do FNDE

1 VISÃO GERAL DO FNDE
Este capítulo se destina à apresentação do FNDE em termos de finalidade e
competências legais, normas e regulamentos, ambiente de atuação da Autarquia,
incluindo o organograma seguido dos macroprocessos finalísticos. Nesse sentido,
pretende-se que se compreenda, em termos gerais, o FNDE, as razões de sua existência,
suas principais relações com o contexto de atuação e como está estruturado.

1.1 Finalidade e Competências
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Autarquia
Federal vinculada ao Ministério da Educação, criado pela Lei nº 5.537/1968 e
alterado pelo Decreto-lei nº 872/1969, tem como missão prestar assistência técnica e
financeira e executar ações que contribuam para uma educação de qualidade a todos.
Ao longo de sua existência, o FNDE tem assumido atribuições e
responsabilidades previstas nos principais dispositivos legais, como a Constituição
Federal (CF), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e o Plano
Nacional de Educação (PNE), com vistas a tornar efetiva a política educacional
brasileira.
Um dos objetivos da Autarquia tem sido contribuir para melhoria dos indicadores
educacionais do país e viabilizar iniciativas que possibilitem o acesso e a permanência a
todo cidadão à educação pública de qualidade, fato demonstrado no detalhamento das
competências e dos direcionadores estratégicos institucionais previstos para o ciclo
2013-2017.

1.2 Normas e Regulamento de Criação, Alteração e Funcionamento do
FNDE
As principais normas e regulamentos relativos à criação, alteração e
funcionamento do FNDE estão apresentados no Quadro Q.1.2, a seguir.
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Quadro Q.1.2 – Normas e Regulamentos de Criação, Alteração e Funcionamento do
FNDE
Normas de criação e alteração do FNDE:

•

Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, alterada pelo Decreto-Lei nº 872, de 15 de setembro de 1969.

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura do FNDE:

•

•
•
•
•
•

Decreto nº 9.007, de 20 de março de 2017, aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos
em Comissão, das Funções Gratificadas e das Funções Comissionadas do FNDE(FCFNDE), e remaneja cargos
em comissão e substitui cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) por Funções
Comissionadas do Poder Executivo (FCPE);
Portaria FNDE nº 629, de 3 de agosto de 2017, aprova o Regimento Interno do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação;
Portaria FNDE nº 922, de 21 de dezembro de 2017, altera dispositivos da Portaria nº 629, de 3 de agosto de 2017,
que aprova o Regimento Interno do FNDE;
Portaria FNDE nº 447, de 19 de setembro de 2013, estabelece o Painel de Gestão do FNDE composto pelo painel
de indicadores e metas estratégicas;
Portaria FNDE nº 510, de 28 de novembro de 2014, ajusta indicadores e metas definidas na Portaria nº 447/2013;
Portaria FNDE nº 617, de 28 de novembro de 2016, publica a revisão do quadro de indicadores e metas
estratégicas do Painel de Gestão do FNDE para os exercícios de 2016 e 2017;

Manuais e publicações relacionadas às atividades do FNDE:
• Resolução CD/FNDE nº 53, de 29 de outubro de 2009: aprova o Manual de Assistência Financeira e estabelece as
orientações e diretrizes para a operacionalização da assistência financeira suplementar a projetos educacionais.

Fonte: FNDE/Presi

1.3 Ambiente de Atuação
O FNDE desempenha papel fundamental na execução e no financiamento dos
principais programas, projetos e ações educacionais do país, com abrangência da
Educação Básica ao Ensino Superior.
Desse modo, para que as ações de assistência técnica aos entes federados sejam
fortalecidas e contribuam para a melhoria da qualidade educacional no país, é
necessário que atores da educação como gestores, autoridades e profissionais de
educação tenham acesso às informações e meios de capacitação, que contribuam na
sua atuação como agentes promotores da educação, ampliando suas capacidades
humanas, organizacionais e técnico-operativas. Assim, a Autarquia tem procurado
desenvolver ações sinérgicas e compartilhadas entre os entes federados, os
profissionais da educação, as famílias, a comunidade escolar e outros.
Dessa forma, o Fundo busca o desenvolvimento de programas, projetos e ações
educacionais que tornem a educação escolar atrativa aos estudantes e comunidade,
com atividades diversificadas e formadoras de cidadãos na sua integralidade.
Por meio dessas estratégias, o FNDE contribui para garantir o acesso e a
permanência de alunos na escola, reduzindo o abandono escolar, a distorção idade/ano
e as desigualdades educacionais.
Para tanto, a Autarquia tem envidado esforços no sentido de aprimorar seus
processos organizacionais, dentre os quais se destacam os relacionados a:
• Prestação de assistência técnica aos entes governamentais e demais atores do
sistema educacional;
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• Coordenação e execução de transferências com vistas a prestar assistência
financeira a programas, projetos e ações educacionais;
• Gestão de atividades relativas à execução orçamentária e financeira, emissão
de pareceres de prestação de contas anual e instauração de tomada de contas
especial;
• Coordenação, supervisão e acompanhamento da execução de serviços de
agentes financeiros no âmbito do financiamento estudantil do Ensino Superior;
• Planejamento, coordenação, supervisão e monitoramento da execução dos
Programas Especiais, de Desenvolvimento do Ensino, do Livro Didático, da
Alimentação e Transporte Escolar, Dinheiro Direto na Escola e Projetos de
Infraestrutura Educacional;
• Desenvolvimento e execução de planos de capacitação dos executores dos
programas educacionais, gestores educacionais e comunidade escolar;
• Comunicação e divulgação de informações institucionais sobre a execução
de programas, projetos e ações educacionais aos diversos atores
governamentais e sistemas de ensino;
• Planejamento, coordenação e acompanhamento de atividades de inovação
tecnológica para clientes internos e externos do FNDE;
• Gestão de sistemas internos de contratos, de compras e de adesão a registro
de preços nacionais; e
• Realização de contratações de bens, obras e serviços.

1.4 Organograma
A estrutura orgânica do FNDE é sucintamente apresentada pelo organograma
oficial da instituição (Figura F.1.4), baseado no Decreto nº 9.007/2017, o qual
aprovou a nova estrutura regimental da Autarquia, e na Portaria FNDE nº 629/2017,
que aprovou o Regimento Interno do Fundo.
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Figura F.1.4 – Organograma Funcional da Estrutura Organizacional

Fonte: Decreto nº 9.007/2017.

As informações referentes às competências das áreas estratégicas que integram a
estrutura do FNDE, bem como a identificação dos gestores ocupantes dessas funções,
no exercício de 2017, estão apresentadas no Anexo I – Informações sobre Áreas ou
Subunidades Estratégicas.

1.5 Macroprocessos Finalísticos
Os macroprocessos finalísticos do FNDE relacionam-se à execução de
atividades dos órgãos singulares da Autarquia integrados pelas Diretorias de Ações
Educacionais (Dirae), de Gestão de Fundos e Benefícios (Digef) e de Gestão,
Articulação e Projetos Educacionais (Digap).
Esses macroprocessos compõem a cadeia de valor institucional do FNDE, que
também é constituída pelos macroprocessos gerenciais e de suporte, conforme
demonstra a Figura F.1.5, a seguir.
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Figura F.1.5 – Cadeia de Valor do FNDE

Fonte: FNDE/Presi/Agest4/Escritório de Prcoessos (EGPN5)

Em 2017, o FNDE buscou revisar os fluxos dos processos finalísticos com vistas
a iniciar os estudos metodológicos sobre monitoramento e implementação de gestão de
riscos. As capacitações sobre governança, monitoramento e gestão de riscos foram
iniciadas no final de 2017 e contaram com o apoio técnico de profissionais do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG) e de outros órgãos do
Poder Executivo Federal.
Os principais produtos ou serviços prestados pela Autarquia são apresentados no
Anexo II – Macroprocessos Finalísticos.

4
5
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Capítulo 2 – Planejamento Organizacional e Resultados

2 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS
Este capítulo é considerado um dos mais importantes do Relatório de Gestão do
FNDE por tratar do planejamento estratégico da Autarquia, do desempenho operacional,
do desempenho orçamentário, da realização das receitas, da execução das despesas e da
prestação de contas.
Nesse sentido, pretende-se demonstrar como o FNDE planejou sua atuação ao
longo do tempo e o seu desempenho em relação aos objetivos e metas para 2017.

2.1 Planejamento Organizacional
Neste tópico, são apresentados o Planejamento Estratégico da Autarquia, a
descrição sintética dos objetivos do exercício de 2017, a vinculação das metas do PNE e
do PPA com os objetivos estratégicos do FNDE e as formas e instrumentos de
monitoramento dos resultados desses Planos.
Para tratar sobre o planejamento organizacional da Autarquia faz-se necessário
abordar o contexto em que o FNDE está inserido. Desse modo, importa ressaltar que o
orçamento do FNDE, de 2010 a 2017, sofreu um aumento da ordem de 36 bilhões, o
que demonstra a importância institucional na viabilização do financiamento das
políticas públicas educacionais brasileiras. Ademais, vale mencionar que o FNDE
trabalha em parceria com os 26 estados, o Distrito Federal e com todos os municípios
brasileiros.
Assim, considerando que a sociedade tem demandado cada vez mais
racionalização dos gastos públicos, o equilíbrio fiscal, a estabilidade monetária
investimentos em infraestrutura e em políticas educacionais, é fundamental que
planejamento organizacional da Autarquia observe esses aspectos para que propicie
boa execução dos programas, projetos e ações educacionais.

a
e
o
a

Ademais, apesar da evolução orçamentária, da magnitude e da capilaridade dos
seus programas educacionais, a força de trabalho, a tecnologia e a modernização dos
modelos de gestão da Autarquia não acompanharam na mesma medida, exigindo do
planejamento organizacional ações mais bem definidas e efetivas.
Diante disso, em 2017, foram iniciadas atividades referentes à programação do
novo Ciclo de Planejamento Estratégico, previsto para o período de 2018-2022; à
implantação de gestão de riscos; e ao aprimoramento da governança.
Nesse contexto, a Autarquia iniciou estudos de revisão dos seus principais
normativos para que se adequem à Instrução Normativa Conjunta PR/MPDG/CGU6 nº
01/2016, a fim de que se efetive a política de governança, gestão de riscos e o alcance
de sua missão institucional.
Importa esclarecer que o estabelecimento de controles internos no âmbito da
gestão pública visa essencialmente aumentar a probabilidade de que os objetivos e
metas estabelecidos sejam alcançados, de forma eficiente, eficaz, efetiva e econômica.
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Além disso, vale mencionar que a boa governança de organizações públicas
contribui para a superação de seus desafios. Para que as funções de governança
corporativa sejam executadas de forma adequada é necessário adotar mecanismos e
práticas para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução
de políticas e ações educacionais de interesse da sociedade.
Considerando todo esse contexto, o FNDE tem procurado, por meio de seu
planejamento organizacional, estabelecer fluxos, observar pontos críticos, fortalecer o
controle interno, aprimorar sua gestão de riscos e garantir a transparência da sua gestão.
2.1.1 Descrição Sintética dos Objetivos do Exercício
Em face das atribuições legais e dos objetivos previstos no Plano Estratégico
2013-2017, demonstrados nos itens 2.1.2, 2.1.3 e 2.2 deste Relatório, e ainda
considerando os objetivos de reduzir o passivo de Prestação de Contas e de alinhar o
Regimento Interno às novas atribuições e competências que o FNDE assumiu nos
últimos anos, a Autarquia executou ações e iniciativas estratégicas para aprimorar os
processos internos, a fim de cumprir sua missão institucional.
Em vista disso e considerando que os objetivos dos exercícios estão apresentados
nos tópicos mencionados no parágrafo anterior, optou-se por apresentar, neste item,
algumas iniciativas que merecem destaque, tendo em conta que contribuíram para a
consecução dos objetivos traçados para o exercício de 2017.
A partir das determinações contidas no Acórdão TCU n° 7.790/2015, o FNDE
adotou medidas objetivas na tentativa de reduzir o passivo de prestações de contas
pendentes de análise e de repensar o modelo de prestação de contas dos programas
circunscritos ao FNDE. A Autarquia, em conjunto com o MEC, concentrou esforços
para identificar as possíveis deficiências nos processos de prestações de contas, a fim de
implementar medidas efetivas para a solução do problema.
O Projeto “Prestação de Contas – FNDE” abrange atividades programadas para
tratamento do passivo (aproximadamente 204 mil PCs sem análise conclusiva) e ativo
(volume anual da ordem de 35 mil PCs). Para o acompanhamento e desenvolvimento do
Projeto foram constituídos Grupos de Trabalho integrados por servidores das unidades
singulares (Diretorias Financeira, de Tecnologia, de Administração) e seccionais
(Diretoria de Ações Educacionais, de Gestão de Fundos e Benefícios e de Gestão,
Articulação e Projetos), além das Assessorias vinculadas a Presidência do FNDE (de
Gestão Estratégica, de Comunicação, da Presidência) e Secretaria Executiva,
Consultoria Jurídica e Secretarias Finalísticas do Ministério da Educação.
Assim, o primeiro Grupo de Trabalho foi criado por meio da Portaria Conjunta
MEC/FNDE nº 03/2017, com a finalidade de propor critérios de racionalização do
exame das prestações de contas, bem como medidas que visem reduzir o descompasso
entre o volume de recursos descentralizados pelo órgão e a sua capacidade de analisar as
respectivas prestações de contas.
Além disso, houve a divisão em 5 subgrupos ou eixos temáticos para a discussão
de frentes de trabalho distintas, que tem atuado na resolução do passivo e na
simplificação do ativo da prestação de contas. Os subgrupos são os seguintes:
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1. Soluções e articulação com órgãos de controle/Proposta de revisão do
arcabouço legal;
2. Diagnóstico do passivo;
3. Inovação nas alternativas para o tratamento do ativo;
4. Análise de TI: sistemas de prestação de contas e metodologia para arquitetura,
infraestrutura e desenvolvimento; e
5. Governança de pessoas (Projeto MEC/FNDE).
Outra ação desenvolvida, em 2017, foi a edição do novo Regimento Interno do
FNDE. Por meio da publicação das Portarias FNDE nº 629/2017 e nº 922/2017, houve a
consolidação do regimento com base no detalhamento das unidades administrativas
integrantes da Estrutura Regimental, das competências e das atribuições de seus
dirigentes, conforme estabelecido no Decreto nº 9.007/2017.
Outrossim, após a publicação da Instrução Normativa Conjunta MPDG/CGU nº
1/2016, o FNDE procurou adotar medidas para sistematizar práticas relacionadas à
gestão de riscos, aos controles internos e à governança, com vistas a institucionalizar a
Política de Gestão de Riscos e o Comitê de Governança, Riscos e Controles (vide
Capítulo 3 deste Relatório).
Dentre elas, para a realização dos eventos de capacitação e troca de experiências
entre os servidores sobre as temáticas de Governança Pública, Monitoramento de
Políticas Públicas e Gestão de Riscos, foram estabelecidas parcerias com instituições
públicas federais (Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; Escola
Nacional de Administração Pública (Enap); Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj);
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC); e
Superior Tribunal de Justiça (STJ).
As atividades de capacitação, reuniões técnicas e encontros temáticos tiveram
início no quarto trimestre de 2017 e tem previsão de continuidade ao longo de 2018,
quando deverá se consolidar a sistematização das práticas.
2.1.2 Estágio de Implementação do Planejamento Estratégico
No exercício de 2017, foram finalizadas as atividades do Ciclo de Planejamento
Estratégico 2013-2017, com a apuração do desempenho institucional. Em seguida, o
FNDE deu um importante passo na programação das atividades preparatórias para o
novo ciclo estratégico, previsto para o período de 2018-2022, com a instituição do
projeto “Transferência de conhecimento e tecnologia em serviços para o FNDE”, o qual
busca alinhar as diretrizes atuais da Autarquia, integrando os servidores ao processo de
inovação dos produtos e serviços institucionais.
O último exercício do ciclo estratégico 2013-2017 foi essencial para que as
unidades da Autarquia consolidassem a metodologia de acompanhamento contínuo
(trimestral) do desempenho dos indicadores institucionais.
Os direcionadores estratégicos do período de 2013-2017 como missão, visão e
valores permanecem ativos nesta transição de ciclos:
Missão - “Prestar assistência técnica e financeira e executar ações que
contribuam para uma educação de qualidade a todos”.
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Visão - “Ser referência na implementação de políticas públicas”.
Valores - Compromisso com a educação; Ética e transparência; Excelência na
gestão; Acessibilidade e inclusão digital; Responsabilidade ambiental; Inovação e
empreendedorismo.
O mapa estratégico, em 2017, foi composto por 21 (vinte e um) objetivos
balanceados, 7 (sete) perspectivas e 33 (trinta e três) indicadores, conforme a Figura
F.2.1.2.A, a seguir.
Figura F.2.1.2.A – Mapa Estratégico do FNDE

Fonte: FNDE/Agest

Até 2017, o Planejamento Estratégico do FNDE passou pelos seguintes estágios
de implementação, conforme Figura F.2.1.2.B, a seguir:
Figura F.2.1.2.B – Estágios de Implementação do Planejamento Estratégico

Fonte: FNDE/Agest
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Para o próximo exercício, o objetivo é dar continuidade às atividades de
capacitação relacionadas à gestão estratégica, gestão de projetos e processos,
desenvolvimento de lideranças, gestão da inovação e avaliação de resultados
institucionais. A sistematização do processo decisório da instituição por meio da
definição de um processo formal de tomada de decisões sobre objetivos, metas e
projetos é fundamental para fortalecer a governança corporativa, as atividades de
monitoramento, de análise, de avaliação e aperfeiçoar o modelo de Gestão Estratégica.
Entre os desafios do próximo ciclo destacam-se a necessidade de desenvolver
capacidade de gerir iniciativas baseadas nos objetivos estratégicos e em sintonia com as
demandas setoriais das unidades que compõem a organização; aperfeiçoar os fluxos de
comunicação disponibilizando informações de forma tempestiva para a tomada de
decisão; e criar portfólio de inovação para definir as prioridades de implementação de
conhecimentos em tecnologia e conhecimentos.
2.1.3 Vinculação dos Planos do FNDE com as Competências Institucionais e
Outros Planos
Em face das características sociais, econômicas, geográficas e da própria forma
de organização político-administrativa brasileira e segundo se observa na própria
Constituição Federal (CF), a forma mais racional de assegurar o pleno atendimento aos
direitos da população quanto à educação pública, gratuita e de qualidade passa pelo
regime de colaboração entre os entes federados, previsto no artigo 211 da Constituição e
nos artigos 8º e 9º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Esses dispositivos
tratam da capacidade da União de exercer a função normativa, redistributiva e supletiva
para prestar assistência técnica e financeira aos entes federados a fim de que possam
desenvolver seus sistemas de ensino.
O dever constitucional suplementar da União para o atendimento à educação, em
todos os seus níveis, etapas e modalidades de ensino, tem sido uma atribuição exercida
especialmente pelo FNDE, o qual conta com expressiva parcela dos recursos federais a
serem direcionados ou transferidos aos entes federados para o financiamento de
programas, projetos e ações educacionais.
O Ministério da Educação (MEC) é órgão responsável pela formulação das
políticas educacionais, materializados em programas e ações voltados para correção das
desigualdades educacionais que ocorrem historicamente no País. Dessa forma, o FNDE
e o MEC tem realizado o alinhamento estratégico de suas ações institucionais –
programáticas e administrativas – no sentido de atualizar os processos de planejamento,
avaliação e implantação de políticas educacionais, conforme definições de prioridades e
metas contidas no Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024.
O PNE 2014-2024, por sua vez, busca contribuir para que a educação se torne
prioridade nacional e envolve toda a sociedade em sua consecução. Foram consolidadas
20 (vinte) metas para orientar a educação brasileira nos próximos dez anos e garantir a
melhoria da educação do País.
Já o Plano Plurianual (PPA) é o instrumento de planejamento do Governo
Federal que estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da
Administração Pública Federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e
para as relativas aos programas de duração continuada. As metas são medidas a partir
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do alcance do objetivo, podendo ser de natureza quantitativa ou qualitativa, a depender
das especificidades de cada caso.
O Planejamento Estratégico Institucional (PEI) é uma metodologia gerencial que
permite estabelecer a direção a ser seguida pela organização, visando maior grau de
interação com o ambiente. O Plano Estratégico do FNDE, com vigência entre os anos
de 2013 a 2017, manteve presente a vinculação com os demais planos estruturantes do
Governo Federal: PNE e PPA.
Dessa forma, para o cumprimento das metas dispostas nos planos PNE e PPA, o
FNDE tem executado as ações de assistência técnica e financeira no âmbito dos
seguintes programas: Programa Nacional do Livro e Material Didático (PNLD);
Caminho da Escola; Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de
Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (ProInfância);
Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae); Programa Nacional de Apoio ao
Transporte Escolar (Pnate); Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), entre outros.
No Anexo III, estão apresentadas as vinculações das Metas do PNE e do PPA
com o Planejamento Estratégico Institucional (PEI) do FNDE.
2.1.4 Formas e Instrumentos de Monitoramento da Execução e Resultados dos
Planos
O FNDE realiza diversas formas de monitoramento da execução dos programas,
projetos e ações educacionais de sua responsabilidade, bem como dos resultados do seu
Plano Estratégico.
No exercício de 2017, quanto ao monitoramento da execução, o FNDE realizou
o monitoramento semestral e anual das Metas e Iniciativas contidas no PPA, referentes
àquelas de responsabilidade da Autarquia. Esse processo se deu em parceria com a
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento (SPO) do Ministério da Educação e, por
meio dele, foram informados os resultados da contribuição do FNDE ao cumprimento
do PPA. Esses resultados estão disponíveis no Sistema Integrado de Planejamento e
Orçamento (Siop).
Outro mecanismo utilizado pela Autarquia foi o Acompanhamento
Orçamentário, cujo objetivo é monitorar a execução física das ações orçamentárias que
possuem produto ou item de mensuração. Esse processo, também em parceria com a
SPO/MEC, é realizado por meio do módulo “SPO-Acompanhamento Orçamentário” do
Simec.
Ademais, a Autarquia realiza monitoramento da execução dos programas pelos
entes federados e parceiros, por meio de vistorias in loco e sistemas internos. No caso
das obras financiadas pelo FNDE, por exemplo, é possível realizar o acompanhamento
físico por meio do módulo Obras 2.0, do Simec. Além disso, essas obras são vistoriadas
por empresas contratadas pelo FNDE, especializadas em serviços de engenharia.
De mais a mais, no âmbito da execução descentralizada com transferência de
recursos, para acompanhamento e controle da execução dos objetos dos ajustes firmados
são utilizados, especialmente, o Sistema de Monitoramento, Execução e Controle
(Simec), no caso dos Termos de Compromisso e Termos de Execução Descentralizada
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(TED); o Sistema de Assistência a Programas e Projetos Educacionais (Sape) do FNDE,
no caso dos convênios gerados até 2015; e o Sistema de Gestão de Convênios e
Contratos de Repasse (Siconv) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão (MPDG), para os convênios celebrados a partir de 2016.
Em relação aos Programas de Alimentação Escolar (Paes), Transporte Escolar,
Caminho da Escola e Dinheiro Direto na Escola, o FNDE também realiza visitas no
intuito de acompanhar a execução e contribuir para o aprimoramento da execução
desses programas pelos entes federados.
Quanto aos resultados institucionais, no exercício de 2017, foi utilizada a
ferramenta Portal da Estratégia para monitorar a execução e a apuração dos resultados
do plano estratégico do FNDE. Esse sistema tem permitido acompanhar o desempenho
de indicadores e metas segundo objetivos e perspectivas, do nível estratégico, tático ao
operacional/individual desde o início do ciclo estratégico 2013-2017. Além dessa forma
de acompanhamento, são elaborados e consolidados os relatórios de desempenho
institucional.
A ferramenta também possibilita a gestão de projetos institucionais, a partir da
inclusão de informações táticas, operacionais e da elaboração e acompanhamento de
cronogramas. A gestão com enfoque em projetos será um dos futuros desafios para o
próximo ciclo estratégico (2018-2022).
As informações geradas no Portal, além de possibilitarem a produção de
relatórios técnicos de desempenho, auxiliam a subsidiar o processo de tomada de
decisão. O compartilhamento de informações permite que todos os colaboradores do
órgão estejam inteirados do andamento da estratégia organizacional e possam trabalhar
em prol da sua consecução.
Os gestores responsáveis por indicadores integrantes do mapa institucional
passaram a registrar os resultados e as análises de desempenho de seus indicadores na
ferramenta Portal da Estratégia. A consolidação dessa sistemática deverá ser concluída
em 2018, momento em que se intensificarão os estudos e discussões sobre o novo ciclo
de planejamento estratégico (2018-2022).

2.2 Desempenho Operacional
O desempenho operacional do FNDE é mensurado a partir do resultado dos
indicadores integrantes do mapa estratégico institucional. Para os exercícios de 2016 e
2017, o Painel de Gestão do FNDE foi composto por 33 indicadores distribuídos em
21 objetivos estratégicos e 7 perspectivas. O ano de 2017 marcou o encerramento do
ciclo estratégico iniciado em 2013. Os pilares desse ciclo pautaram-se no
fortalecimento do planejamento estratégico e desdobramento da estratégia nas
unidades organizacionais, no desenvolvimento da gestão por resultados e na
implantação do modelo de Monitoramento e Avaliação (M&A).
A perspectiva “Contribuição para a Sociedade” foi proposta com o objetivo
central de contribuir para o “Acesso universal à educação de qualidade”, uns dos
grandes desafios da política educacional brasileira. Os ajustes realizados no painel de
indicadores e metas para os exercícios de 2016 e 2017 foram necessários para melhor
52
FNDE – RELATÓRIO DE GESTÃO 2017

adequação e alinhamento das metas, o que viabilizou a ampliação do nível de
maturidade dos servidores envolvidos.
A perspectiva “Resultados Institucionais” permaneceu composta por três
grupos de objetivos estratégicos, contendo três indicadores distribuídos nos objetivos
“Recursos Técnicos e Financeiros na Educação” e “Controle e Transparência na
Aplicação dos Recursos”. Essa perspectiva atingiu o percentual de 180,59%,
desempenho muito superior ao esperado. Os demais indicadores da perspectiva (03.1
Taxa de Execução de Recursos Financeiros – alimentação e 03.2 Taxa de Custeio de
Programas de Transferência Direta) apresentaram maior equilíbrio e adequação entre
resultado e meta prevista para o período de apuração em razão de serem indicadores de
execução financeira dos programas e ações e por obedecerem a cronogramas de
desembolso definidos para o exercício.
A perspectiva “Processos Internos” manteve-se ao longo de todo o ciclo
constituída por onze objetivos e dezoito indicadores. Essa perspectiva inclui ações dos
macroprocessos finalísticos e de apoio, que tratam das principais temáticas da
Autarquia relacionadas às de assistência técnica e financeira aos entes governamentais,
de comunicação e relacionamento, do uso de tecnologias integradas, de formação de
gestores e incentivo ao controle social, de financiamento estudantil, de gestão de
programas, ações educacionais e compras governamentais, de monitoramento e
prestação de contas. Observou-se um bom alinhamento entre resultados e metas
previstas para os indicadores dessa perspectiva no período de apuração, fato que
poderá favorecer a continuidade de alguns desses instrumentos de mensuração para o
próximo ciclo estratégico, sobretudo os classificados como de eficácia.
A quarta perspectiva do mapa estratégico, “Pessoas e Tecnologia”, atingiu
111,83% em 2017. Essa perspectiva possui três grupos de objetivos relacionados aos
aspectos de valorização, comprometimento e qualificação dos servidores, bem como a
ações de modernização da infraestrutura física e tecnológica da Instituição. Vale
destacar que depois do trabalho de revisão de metas realizado em 2016, os cinco
indicadores que integram os objetivos dessa perspectiva obtiveram resultados mais
aderentes às metas estabelecidas para o período, evidenciando um melhor
dimensionamento de metas e aprimoramento de fórmulas. Para o próximo ciclo
estratégico, a Autarquia realizará estudos de revisão e aperfeiçoamento dos
indicadores institucionais a fim de propiciar efetivos processos de mudança e tomada
de decisão, como os relacionados às estratégias de dimensionamento da força do
trabalho para focalização da política de gestão de pessoas.
Outra perspectiva que apresentou alteração significativa de desempenho, no
exercício de 2017, foi a de “Controle e Legalidade”. A Auditoria Interna (Audit)
substituiu o indicador (19.1 Índice de Ressalvas pelo Taxa de Cumprimento do Paint)
para o período de 2016 e 2017 a fim de mensurar o esforço para acompanhar as
atividades de planejamento e fiscalização da área. O indicador foi proposto com a
finalidade de evitar a dependência de fatores externos que não estão integralmente ao
alcance do FNDE e, portanto, da Auditoria Interna. O resultado apurado pela unidade
foi de 93,75% atingindo um desempenho da ordem de 104,17%.
A perspectiva Orçamentária é a sexta a compor o mapa estratégico do FNDE.
Essa perspectiva permaneceu com a mesma composição de indicadores de exercícios
anteriores e atingiu o desempenho de 113,82%. Apesar de se observarem oscilações
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nas atividades econômicas do País ao longo do ano, as taxas de execução orçamentária
e financeira tiveram resultados próximos das metas definidas.
No caso do indicador 20.1 Taxa de Execução Orçamentária, a metodologia de
apuração considera, no denominador, os valores referentes ao somatório dos créditos
liberados, compostos pelo crédito disponível, destaque concedido, pré-empenho a
empenhar e despesas empenhadas, enquanto que, no numerador, os valores referentes
à soma dos destaques concedidos e despesas empenhadas. Os valores envolvidos
levaram em consideração as ações em que o FNDE envida esforços para que sejam
efetivamente executadas, excluindo-se as provenientes de pessoal e emendas
parlamentares. Ressalta-se, ainda, que, entre outros, estão incluídos na equação do
indicador os valores referentes à Cota-Parte do Salário-Educação e do Fundo de
Financiamento Estudantil (Fies). Além disso, importa mencionar que os valores
apresentados mensalmente são cumulativos.
A partir da análise comportamental do indicador, verifica-se uma crescente
execução orçamentária da despesa ao longo do ano, conforme esperado, encerrando,
assim, o exercício de 2017 com uma realização da despesa da ordem de 98,86%. Esse
bom desempenho foi impactado, principalmente, pela execução orçamentária das
despesas com impacto primário obrigatório, ou seja, o grupo de ações orçamentárias
responsável pela execução das transferências constitucionais (Fundeb e Cota-Parte do
Salário Educação) e obrigatórias (PDDE, Pnae e Pnate), que, respectivamente,
alcançaram 100% e 97,90% de execução. Por outro lado, as despesas com impacto
primário discricionário, ou seja, aquelas que estão sujeitas a limitação de empenho,
apresentaram uma execução orçamentária da despesa um pouco mais discreta, na
ordem de 89,30% para as ações discricionárias.
Para o alcance dos resultados, realiza-se o acompanhamento diário da execução
orçamentária da despesa, a partir de relatórios gerenciais, e a realização de reuniões
periódicas com os gestores das ações orçamentárias. A adoção de providências em
relação a maior integração entre as áreas gestoras do FNDE, as Secretarias do
Ministério da Educação e a Unidade Orçamentária (UO) da Autarquia também
impactou significantemente para o alcance dos resultados. Vale mencionar a
articulação permanente do FNDE com a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
do Ministério da Educação, órgão responsável, em especial, pelo acompanhamento da
programação orçamentária e financeira do Fundo e pela liberação de limite de
empenho para a execução da despesa pública.
A perspectiva de “Sustentabilidade” passou a integrar o mapa estratégico do
FNDE a partir de 2016, quando ocorreram as atividades de avaliação e revisão do
Painel de Gestão 2016-2017. Foram realizados ajustes no mapa estratégico
institucional e incorporado o objetivo “Incentivar a gestão socioambiental”, composto
por quatro grupos indicadores. Os indicadores propostos integram o Programa de
Logística Sustentável: Água e Esgoto; Energia Elétrica; Manutenção predial e
Deslocamento de pessoal. Antes de integrarem o Painel de Gestão e serem incluídos
no mapa institucional do FNDE, esses indicadores foram monitorados por dois anos
nos níveis tático e operacional, por meio de acompanhamento no mapa desdobrado da
Diretoria de Administração (Dirad). Mesmo com esse acompanhamento verificou-se a
necessidade, ainda, de revisão das metas propostas para ciclos futuros, pois o
desempenho da perspectiva atingiu 149,17%.
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No caso do indicador 21.1 Água e Esgoto, a meta proposta consistia na
redução de 4% no valor do consumo de água e esgoto. No período avaliado, ocorreu
uma redução de consumo de 21% de, em média, 1.433 m³ mensais. Com relação à
água, ao longo do ano, foram adotadas medidas para a redução da pressão de água das
torneiras e do volume da saída de água nas descargas dos vasos sanitários e mictórios
visando à redução de consumo.
Tal desempenho decorreu da adoção de medidas por parte do FNDE para o
armazenamento da água do ar condicionado, que passou a ser utilizada na lavagem das
garagens, na diluição dos produtos concentrados de limpeza e na utilização da
máquina de alta pressão, empregada na limpeza pesada dos pisos.
Foram mantidas vistorias regulares nos sanitários para verificar a condição das
descargas e das torneiras, com objetivo de evitar possíveis vazamentos e desperdícios.
Além das vistorias preventivas, registrou-se, no período referente ao segundo semestre
de 2017, um total de 42 ordens de serviço executadas pela equipe de manutenção para
combater vazamentos registrados via Central de Relacionamento 4040.
Para o próximo período de mensuração, a unidade responsável continuará a
executar campanhas de conscientização do uso da água junto a todos os servidores e
colaboradores; realizará vistorias regulares nos sanitários para averiguar a condição
das descargas e das torneiras; disseminará as práticas sustentáveis com a utilização da
água entre os encarregados pelo serviço de limpeza predial, fortalecendo, assim, a
política de sustentabilidade da Autarquia.
O indicador 21.2 Energia Elétrica foi estruturado com vistas a propor a redução
de consumo. A meta proposta para esse período consistia na redução de 2% no valor
do consumo de energia elétrica com relação ao mesmo período do ano anterior, no
entanto, não foi alcançada no segundo semestre de 2017.
Comparando-se os consumos de energia elétrica realizados entre os meses de
julho a dezembro de 2017 com o mesmo período do ano anterior, observa-se aumento
de 11% no consumo de, em média, 281.124 kWh. Tal resultado pode ser atribuído ao
fato de que, a partir do mês de março de 2017, foi inserida na mensuração uma nova
unidade consumidora de energia (Central de Água Gelada – CAG) referente ao
consumo do Ar Condicionado no Edifício Sede. Ao excluir da mensuração essa nova
unidade, o comparativo realizado entre os meses de julho a dezembro de 2017 e o
mesmo período do ano anterior, verifica-se uma queda de 3% no consumo médio, ou
de 245.055 kWh.
Importa registrar que, no nono ciclo de monitoramento e avaliação do
indicador, o FNDE deu continuidade às rondas diárias de verificação do desligamento
das luzes e computadores pelos usuários da Autarquia, após o expediente. O
monitoramento dos andares no período noturno também tem sido priorizado para
evitar que lâmpadas permaneçam acesas após o encerramento de atividades e
desocupação. Além disso, estão sendo priorizadas campanhas internas de
conscientização e comprometimento dos usuários, sobre a racionalização do consumo
de energia elétrica, destacando-se: a campanha via rede de computadores para o
desligamento dos equipamentos eletrônicos quando ociosos; conscientização e
acompanhamento dos colaboradores que executam a limpeza, com vistas a realizarem
o desligamento das luzes nos andares após serviço executado; acompanhamento
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mensal para verificar a manutenção do nível de consumo e da contabilização da
energia elétrica gerada pela usina fotovoltaica instalada no Depósito de Brasília
(Debra); entre outras.
2.2.1 Apresentação e Análise de Indicadores de Desempenho
Neste item, serão apresentados os indicadores de desempenho da Autarquia.
Esclarece-se, contudo, que a análise da apuração desses indicadores, em 2017, está
discorrida no item 2.2 deste Relatório.
Ademais, a demonstração consolidada dos indicadores do FNDE encontra-se no
Anexo IV – Painel de Indicadores de Desempenho informando os seguintes atributos:
a) Denominação ou descrição sucinta do indicador, indicando o que se pretende
medir;
b) Índice de referência, que pode ser o resultado da última medição do
indicador, com indicação do mês/ano em que foi realizada;
c) Índice previsto para ser alcançado no exercício de referência do relatório de
gestão ou, caso inexistente, no exercício mais próximo desse;
d) Índice alcançado no exercício de referência do relatório de gestão ou na
última medição disponível indicando, neste caso, o ano da aferição;
e) Periodicidade em que o indicador é medido; e
f) Descrição da fórmula de cálculo do indicador.

2.3 Desempenho Orçamentário
As publicações da Lei Orçamentária Anual (LOA) e do Decreto de Programação
Orçamentária e Financeira ocorreram tempestivamente no exercício de 2017. Tanto a
Lei nº 13.414/2017, quanto o Decreto nº 8.961/2017 foram publicados em janeiro.
Assim, no que diz respeito à programação orçamentária e financeira, importa
mencionar que o referido Decreto estabeleceu um cronograma de desembolso para os
meses de janeiro, fevereiro e março, no valor aproximado de 1/18 de limite de empenho
por mês, do montante publicado na LOA, para as despesas discricionárias (exceto
emendas) de todo o Ministério da Educação. Esse fato influenciou negativamente a
execução dessas despesas no âmbito do FNDE, nos três primeiros meses do exercício.
De forma a alterar o Decreto mencionado anteriormente, em março de 2017
houve a publicação do Decreto nº 9.018, o qual, por sua vez, apresentou o valor global
dos limites de empenho e movimentação financeira a serem executados até o final do
exercício. Entretanto, ao longo do ano, esse Decreto foi alterado pelos Decretos nº
9.040, nº 9.062, nº 9.112, nº 9.126, nº 9.164, nº 9.205 e nº 9.248, ocasionando, por fim,
um contingenciamento de 2,92% em relação à dotação inicial da Autarquia de R$ 62,84
bilhões.
Tendo em vista a tardia publicação dos valores definitivos, esclarece-se que
houve comprometimento de algumas despesas, já que um planejamento mais apurado e
alinhado à realidade da execução só é possível a partir da definição dos valores globais
de empenho.
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Além disso, devido ao contingenciamento ocorrido ao longo do exercício, fez-se
necessário adequar a programação orçamentária e financeira de algumas despesas
executadas pela Autarquia. Dessa forma, para conservação dos programas, projetos e
ações educacionais essenciais, foram realizados diversos ajustes, por meio das
alterações de crédito orçamentário.
Nesse sentido, no âmbito do FNDE, o desempenho orçamentário apresentou
uma crescente ao longo do ano, encerrando, assim, o exercício de 2017 com uma
execução da ordem de 98,86%, conforme medição efetuada por meio do Indicador 20.1
Taxa de Execução Orçamentária (Anexo IV – Painel de Indicadores de Desempenho).
Esse desempenho foi impactado, principalmente, pela execução orçamentária das
despesas com resultado primário obrigatório, ou seja, o grupo de ações orçamentárias
responsável pela execução das transferências constitucionais (Fundeb e Cota-Parte do
Salário Educação) e obrigatórias (PDDE, Pnae e Pnate), que juntas apresentaram um
índice médio de 99,30%. Por outro lado, as despesas com impacto primário
discricionário, ou seja, aquelas que estão sujeitas a limitação de empenho, apresentaram
uma execução orçamentária da despesa um pouco mais discreta, na ordem de 89,30%
para as ações discricionárias e de 95,53% para as ações do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC).
Nesse contexto, importa registrar que, além dos fatores mencionados
anteriormente, as despesas com resultado primário discricionário possuem estratégias e
critérios para execução diferentes, o que repercute diretamente o comportamento e o
desempenho dessas ações, interferindo, dessa forma, no desempenho orçamentário.
Destaca-se que outros fatores intervenientes no desempenho orçamentário do
FNDE estão tratados a seguir nas análises das execuções física e financeira das ações
orçamentárias.
2.3.1 Desempenho das Ações Orçamentárias Obrigatórias e Fatores Intervenientes
Nos tópicos a seguir estão apresentadas as informações referentes ao desempenho
das ações orçamentárias cujas despesas são de impacto primário obrigatório: o grupo de
ações orçamentárias responsável pela execução das transferências constitucionais (CotaParte do Salário-Educação e Fundeb) e obrigatórias (Pnae, PDDE e Pnate).
2.3.1.1 Ação Orçamentária 0369 – Transferência da Cota-Parte do Salário-Educação

A Contribuição Social do Salário-Educação é um tributo previsto no artigo 212,
§ 5º, da Constituição Federal (CF), incidente sobre a folha de pagamento. Foi instituído
em 1964 e é destinado ao financiamento de programas, projetos e ações voltados para a
Educação Básica pública. A alíquota do tributo é de 2,5% sobre o total das
remunerações dos empregados, excluídas as exceções legais. A contribuição é
regulamentada pelas Leis nº 9.424/96, nº 9.766/98 e nº 11.457/2007, e pelo Decreto nº
6003/2006.
A Receita Federal do Brasil (RFB/MF7) é a instituição responsável pela
arrecadação, fiscalização e cobrança do tributo. Da arrecadação bruta, a RFB retém 1%
de taxa de administração e os 99% restantes perfazem a arrecadação líquida do FNDE.
7
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Da arrecadação líquida, 10% são destinados ao FNDE, para aplicação no financiamento
de projetos, programas e ações da Educação Básica; 90% são disponibilizados em
Cotas, sendo um terço a cota federal e dois terços as cotas estaduais e municipais.
Nesse contexto, os recursos da cota federal são mantidos no FNDE e são
destinados ao financiamento de programas educacionais da Educação Básica com o
intuito de redução dos desníveis socioeducacionais entre os municípios e os estados
brasileiros. Já os recursos das cotas estaduais e municipais são destinados ao
financiamento de programas, projetos e ações educacionais e são alocados em âmbito
estadual de acordo com a arrecadação de cada Unidade Federada (estado).
A distribuição dos recursos às Prefeituras Municipais e Governos Estaduais é
realizada por meio de coeficientes proporcionais ao número de matrículas de cada ente
no estado, conforme demonstrado no Quadro Q.2.3.1.1.A, a seguir. O crédito é
realizado mensalmente, até o dia 20 de cada mês, em contas bancárias específicas dos
municípios e das secretarias de educação dos estados e do Distrito Federal e a
transferência das cotas estaduais e municipais processa-se com base no número de
matrículas da Educação Básica apuradas no Censo Escolar do ano anterior.

Quadro Q.2.3.1.1.A – Repartição da Arrecadação do Salário-Educação (2011 a 2017)
(Em R$ milhões correntes)

Arrecadação Bruta

Repartição dos recursos

RFB
(B)

Total
C=A+B

Taxa de
Administração
à RFB
(D=Bx0,01)

Arrecadaçã
o Líquida
a repartir
E=C-D

2011

198,7

13.047,3

13.246,0

130,5

13.115,5

1.311,5

3.934,7

5.246,2

Quota
Estadual e
Municipal
I=2x(EF)/3
7.869,3

2012

38,2

14.885,8

14.924,0

148,9

14.775,1

1.477,5

4.432,5

5.910,0

8.865,1

2013

21,2

16.708,1

16.729,3

167,1

16.562,2

1.656,2

4.968,7

6.624,9

9.937,3

2014

73,9

18.410,9

18.484,8

184,1

18.300,7

1.830,1

5.490,2

7.320,3

10.980,4

2015

105,4

19.173,8

19.279,2

191,7

19.083,9

1.908,4

5.725,2

7.633,6

11.450,4

2016

113,9

19.602,0

19.715,9

196,0

19.519,8

1.952,0

5.856,0

7.808,0

11.711,9

2017

261,7

20.055,2

20.316,9

200,6

20.116,3

2.011,6

6.034,9

8.046,5

12.069,8

Ano

FNDE
(A)

Ao FNDE
(F= Bx0,10) Quota Federal
G=(E-F)/3

Fonte: Sistema de Transferências Legais e Constitucionais (STL)
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Total
H=F+
G

Assim, de 2011 a 2017, os recursos foram distribuídos por esfera de governo,
conforme valores constantes do Quadro Q.2.3.1.1.B, a seguir:
Quadro Q.2.3.1.1.B – Cotas Estadual e Municipal do Salário-Educação (2011 a 2017)
(Em R$ milhões correntes)

Ano

Cota Estadual

Cota Municipal

3.947,7
4.404,6
4.813,2
5.221,4
5.346,8
5.343,6
5.471,2

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

3.921,6
4.460,4
5.124,1
5.759,0
6.103,5
6.368,3
6.598,6

Fonte: FNDE/Digef/CGFSE

Pode-se observar, assim, que, no período de 2011 a 2017, houve um crescimento
superior da quota municipal (aumento de 68,3%) em relação à estadual (incremento de
38,6%), o que representa um aumento significativo da participação dos municípios na
distribuição dos recursos. Além disso, houve considerável crescimento das cotas totais,
perfazendo um crescimento nominal de 53,4% no total das quotas distribuídas em 2017,
conforme demonstrado no Gráfico G.2.3.1.1, a seguir.
Gráfico G.2.3.1.1 – Evolução da Distribuição das Cotas Estadual, Municipal e Total
(2011 a 2017)
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Fonte: FNDE/Digef/CGFSE8
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Nos últimos sete anos, o número de alunos considerados na distribuição dos
recursos do Salário-Educação foi de 43 milhões em 2011 (19,4 milhões de matrículas
estaduais e 23,6 milhões de matrículas municipais), para 38,4 milhões em 2017 (sendo
15,4 milhões de matrículas estaduais e 23 milhões de matrículas municipais). O número
de matrículas estaduais apresentou queda, enquanto que o número de matrículas
municipais permaneceu estável, o que proporcionou a subida da proporção do valor das
contas municipais no período (Gráfico 2.3.1.1).
Quanto ao aspecto orçamentário, informa-se que a cota-parte estadual do
Salário-Educação é distribuída por meio da ação orçamentária 0369 - Transferência da
Cota-parte do Salário-Educação. Assim, em 2017, as dotações inicial e final dessa ação
foram de R$ 12,53 bilhões, os quais foram todos empenhados. As despesas liquidadas e
pagas foram destinadas ao pagamento das cotas de janeiro a novembro, totalizando
aproximadamente R$ 11,09 bilhões. O restante do recurso empenhado, porém não
liquidado, de R$ 1,44 bilhão, foi inscrito em Restos a Pagar Não Processados, dos quais
R$ 981,43 milhões serão destinados ao pagamento da parcela de dezembro de 2017 em
2018, e os outros R$ 461,64 milhões serão cancelados. Vale esclarecer que a cota
referente a determinado mês é repassada aos governos municipais e estaduais no mês
subsequente.
Quanto à execução física com o orçamento do exercício, os recursos das cotas
estaduais e municipais do Salário-Educação atenderam a 38,4 milhões de alunos.
Esclarece-se que, de acordo com o Mapeamento das Ações Orçamentárias
consignadas na Lei Orçamentária de 2017, esta ação não possui produto ou item de
mensuração e, portanto, não há meta física prevista, reprogramada ou realizada a ser
informada no Quadro Q.2.3.1.1.C – Ação Orçamentária 0369.
Em relação aos Restos a Pagar de exercícios anteriores, informa-se que R$ 1,05
bilhão foi inscrito para atender ao pagamento da parcela de competência de dezembro
de 2016, efetivado em janeiro de 2017. Essa inscrição foi quase totalmente liquidada, no
valor de R$ 933,79.
A seguir, estão apresentadas resumidamente as execuções orçamentária e
financeira da ação 0369.
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Quadro Q.2.3.1.1.C – Ação Orçamentária 0369
Identificação da Ação
Responsabilidade do FNDE
na execução da ação
Código
Título
Objetivo

( x ) Integral

(

) Parcial

28.847.0903.0369
Tipo: Operações Especiais
Transferência da Cota-parte do Salário-Educação(Lei nº 9.424, de 1966 – Art. 15)
1007
Operações Especiais: Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica
Programa
Código: 0903
Tipo: Operação Especial
Unidade Orçamentária
26298
Ação Prioritária
( )Sim ( x )Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Lei Orçamentária do exercício
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Restos a Pagar do exercício
Processa
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Não Processados
dos
12.531.891.883,00 12.531.891.883,00 12.531.891.883,00 11.088.818.513,33 11.088.818.513,33
1.443.073.369,67
Execução Física
Meta
Descrição da meta
Unidade de medida
Reprogramad
Prevista
Realizada
a
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Unidade de
Valor em 1º janeiro
Valor Liquidado
Valor Cancelado
Descrição da Meta
Realizada
medida
1.052.774.184,48
933.793.686,55
-

Fonte: Execuções Orçamentária e Financeira – Tesouro Gerencial 20179

2.3.1.2 Ação Orçamentária 0E36 – Complementação da União ao Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
(Fundeb)

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) é um fundo especial, de natureza
contábil e de âmbito estadual (um fundo por estado e Distrito Federal), formado, na
quase totalidade, por recursos provenientes dos impostos e transferências dos estados,
Distrito Federal e municípios, vinculados à educação por força do disposto no art. 212
da Constituição Federal (CF). Os impostos e transferências que compõem o fundo são o
Fundo de Participação dos Municípios (FPM), o Fundo de Participação dos Estados
(FPE), o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), o Imposto sobre
Produtos Industrializados, proporcional às exportações (IPIexp), a Desoneração de
Exportações (Lei Complementar nº 87/96), o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis
e Doações (ITCMD), o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e
a Quota-Parte Municipal do Imposto Territorial Rural devida aos Municípios (ITRm),
dos quais se destinam 20% para o Fundo, no âmbito de cada estado.

9

Filtro utilizado para informações do exercício 2017, extraído em 11 de janeiro de 2018: ({Item Informação} = DESPESAS
EMPENHADAS, DESPESAS LIQUIDADAS, DESPESAS PAGAS, RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS,
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS REINSCRITOS, RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS,
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS, DOTACAO INICIAL, DOTACAO ATUALIZADA) E ({Mês
Lançamento} = 014/2017) E ({Ação Governo} = 0369:TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO (LEI
N. 9.42) E ({Unidade Orçamentária} = 73107:RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MEC).
Filtro utilizado para as informações de RESTOS A PAGAR Não Processados de exercícios anteriores, extraído em 11 de janeiro de
2018: ({Item Informação} = RESTOS A PAGAR PROCESSADOSINSCRITOS, RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
INSCRITOS) E ({Mês Lançamento} = 000/2018) E ({Ano Emissão NE CCor} = 2017) E ({Ação Governo} =
0369:TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO (LEI N. 9.42) E ({Unidade Orçamentária} =
73107:RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MEC)
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Integra ainda o Fundeb a complementação da União, que são recursos federais,
alocados no orçamento do FNDE, repassados aos entes governamentais nos casos em
que, no âmbito de cada estado, o valor por aluno não alcançar o mínimo definido
nacionalmente. Em 2017, os entes governamentais beneficiados foram aqueles situados
nos estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba,
Pernambuco e Piauí.
O Fundeb foi criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006 e regulamentado
pela Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007, com vigência estabelecida para o
período 2007-2020. Surgiu em substituição ao Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), que
vigorou até 2006. O fundo promove a redistribuição de recursos vinculados à educação,
realizando repasses financeiros de acordo com a quantidade ponderada de matrículas da
Educação Básica pública no âmbito dos entes subnacionais e das instituições
comunitárias, confessionais e filantrópicas, sem fins lucrativos, conveniadas com o
Poder Público estadual e/ou municipal.
A implementação do Fundeb foi gradual, de 2007 a 2009, sendo considerados,
na sua dinâmica operacional de redistribuição de recursos: em 2007, os alunos do
Ensino Fundamental e um terço dos alunos da Educação Infantil e do Ensino Médio; em
2008, os alunos do Ensino Fundamental, dois terços dos alunos da Educação Infantil, do
Ensino Médio e das instituições conveniadas; e, a partir de 2009, todo o universo de
alunos beneficiários. Assim, o contingente de alunos considerados foi de 35,6 milhões
no primeiro ano, 40,2 milhões no segundo ano e 45,2 milhões no terceiro ano
(crescimento de 27%).
A partir de 2010, com o Fundeb consolidado, observou-se queda expressiva no
número de alunos atendidos. Na esfera estadual, houve declínio de 21,8% (de 20,6
milhões, em 2009, para 16,1 milhões, em 2017). Na esfera municipal, houve queda de
4,3% (de 24,6 milhões, em 2009, para 23,6 milhões, em 2017). Essa tendência pode ser
explicada pelo atendimento próximo à universalização do Ensino Fundamental e por
questões demográficas. Em 2017, por sua vez, houve um discreto aumento na
quantidade de matrículas, provavelmente como efeito da grande crise econômica
recente, que tem provocado a migração das matrículas de estudantes da rede privada
para a rede pública.
O Gráfico G.2.3.1.2.A a seguir mostra o comportamento das matrículas
consideradas no Fundeb de 2007 a 201710.

10

Na operacionalização do Fundeb de um determinado ano são consideradas as matrículas apuradas no
Censo Escolar do ano anterior.
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Gráfico G.2.3.1.2.A – Evolução do Número de Matrículas Consideradas no Fundeb por
Esfera de Governo (2007 a 2017)
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Importa esclarecer que, na distribuição do Fundeb, cada segmento de ensino tem
um peso, sendo assegurados valores mais expressivos para os segmentos de ensino cujo
valor de custeio da atividade educacional seja mais elevado. Para isso, existem fatores
de ponderação para os 18 segmentos de ensino considerados, que são definidos
anualmente pela Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação
Básica de Qualidade, prevista no art. 12 da Lei nº 11.494/2007. O fator de ponderação
indica quanto o valor por aluno de um determinado segmento educacional se diferencia
em relação ao valor por aluno do segmento base (séries iniciais do Ensino Fundamental
urbano). Um fator de ponderação de 1,30 para o segmento do Ensino Médio em Tempo
Integral (EMTI), por exemplo, significa que, para esse segmento, o valor por aluno será
30% superior ao valor por aluno do segmento base.
A contribuição dos entes governamentais à formação do Fundeb também foi
implementada gradualmente, de modo a atingir o patamar de 20% dos tributos que
compõem o Fundo a partir de 2009. Já a complementação da União teve seu montante
definido em valores absolutos nos três primeiros anos (R$ 2,0 bilhões em 2007; R$ 3,0
bilhões em 2008 e R$ 4,5 bilhões em 2009) e, a partir de 2010, o valor passou a ser na
proporção de 10% do valor total da contribuição dos estados, Distrito Federal e
municípios à formação do mesmo Fundo. Dos 10% atribuídos à União, um décimo se
refere à complementação para integralização do Piso Salarial Profissional Nacional para
os profissionais do magistério público da Educação Básica, repassada na mesma
proporção da complementação da União e de acordo com os mesmos coeficientes de
distribuição.
Assim, o Fundeb contribui para reduzir as desigualdades entre os estados, por
meio da Complementação da União, e reduz as desigualdades entre entes
governamentais específicos, no âmbito de um mesmo estado, por meio dos coeficientes
de distribuição.
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O Quadro Q.2.3.1.2.A, a seguir, demonstra a implantação financeira gradual do
Fundeb.
Quadro Q.2.3.1.2.A – Escala de Implantação Financeira do Fundeb
Contribuição à Formação do Fundo
Origem dos Recursos

UF11

FPE, FPM, ICMS, LC 87/96 e IPIexp
(*)
ITCMD, IPVA e ITRm (*)

Estados, DF e
municípios

União

Complementação federal (**)

2007

2008

2009

16,66%

18,33%

20%

20%

6,66%

13,33%

20%

20%

R$ 2 bilhões R$ 3 bilhões

R$ 4,5
bilhões

2010 a 2020

10% da
contribuição total
de Estados, DF e
municípios

(*) Inclusive receitas correspondentes à dívida ativa, juros e multas relacionadas aos respectivos impostos.
(**) Valores originais

Nos últimos sete anos, a contribuição dos estados, Distrito Federal e municípios
à composição do Fundeb passou de R$ 89,4 bilhões em 2011 para R$ 132,3 bilhões em
2017. Dessa maneira, os recursos da complementação da União sofreram,
consequentemente, um significativo aumento, passando de R$ 8,8 bilhões para R$ 13
bilhões no mesmo período, conforme dados apresentados no Gráfico G.2.3.1.2.B.
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Gráfico G.2.3.1.2.B – Evolução da Contribuição dos Estados/Municípios à formação do
Fundeb e Complementação da União (2011 a 2017)
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Com a redução de matrículas (Gráfico G.2.3.1.2.A) e, ao mesmo tempo, o
aumento de recursos financeiros (Gráfico G.2.3.1.2.B), houve um crescimento nominal
de 69,2% no Valor Mínimo Nacional por Aluno/Ano (VMNAA) do Fundo nos últimos
11

Unidade Federativa
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sete anos, o qual passou de R$ 1.729,28 em 2011 para R$ 2.926,56 em 2017. Houve,
ainda, a elevação da remuneração dos profissionais do magistério, haja vista que o
reajuste do Piso Salarial, de acordo com a Lei nº 11.738/2008, se apoia na evolução do
VMNAA. Assim, o Piso do Magistério apresentou crescimento nominal de 93,6%, de
2011 a 2017. Mesmo em um contexto de recessão econômica, no ciclo 2014-2017
registra-se um aumento real do Piso do Magistério. O Gráfico G.2.3.1.2.C, a seguir,
mostra a evolução do Piso do Magistério e do VMNAA.
Gráfico G.2.3.1.2.C – Piso Salarial do Magistério e Valor Mínimo Nacional por
Aluno/Ano (2011 a 2017)
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Fonte: FNDE/Cigef/CGFSE (considerado último VMNAA publicado para cada exercício)

Além disso, o efeito redistributivo do Fundeb se mostra favorável aos
municípios. No conjunto, esses entes obtiveram um ganho, em 2017, de 101,4%
(contribuíram com R$ 43,9 bilhões à formação do Fundo e a receita auferida com base
no número de alunos alcançou R$ 83,2 bilhões). Cabe mencionar que os governos
estaduais, também, são transferidores de recursos aos municípios. Assim, a receita
obtida a partir desse efeito redistributivo foi de R$ 61,8 bilhões, enquanto a contribuição
foi de R$ 88,4 bilhões, configurando uma transferência de R$ 25,7 bilhões. Esse efeito
acontece devido ao maior peso dos tributos e transferências estaduais na contribuição ao
Fundo, destacadamente o ICMS. Esses efeitos financeiros são demonstrados no Gráfico
G.2.3.1.2.D, a seguir.
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Gráfico G.2.3.1.2.D – Receita x Contribuição ao Fundeb - Governos Estaduais e
Municipais (2011 a 2017)
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Quanto à distribuição da complementação da União ao Fundeb, importa
mencionar algumas alterações sofridas ao longo do exercício. A Portaria Interministerial
MEC/MF nº 8/2016, que estabelecia o cronograma de repasse, foi alterada pela Portaria
MEC/MF nº 3/2017, por meio da qual foi definida a antecipação de parte dos recursos
da complementação ao Piso do Magistério, para mitigar os efeitos negativos do ajuste
de contas do Fundeb. Houve uma nova alteração, por meio da Portaria MEC/MF nº
29/2017, em que foi estabelecida uma nova estimativa de recursos, que alterou o valor
total da complementação da União e o valor da distribuição entre os estados.
No tocante ao aspecto orçamentário, esclarece-se que a complementação da
União, mencionada anteriormente, ocorre por meio da ação orçamentária 0E36 Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Assim, em 2017, a
dotação inicial da ação foi de quase R$ 13,97 bilhões. Já a dotação final foi de
aproximadamente R$ 13,90 bilhões, tendo em vista que houve cancelamento de cerca de
R$ 64,81 milhões para atender outras políticas públicas governamentais. Importa
mencionar que 100% da dotação atualizada foi empenhada.
Do valor empenhado, R$ 12,86 bilhões foram liquidados e pagos, sendo R$
11,75 bilhões repassados para atender à complementação da União ao Fundo e R$ 1,11
bilhão, para apoiar a complementação da União ao Piso do Magistério. O restante dos
créditos empenhados e não liquidados, no valor de R$ 1,05 bilhão, foi inscrito em
Restos a Pagar Não Processados do exercício, para ser utilizado no pagamento da 13ª
parcela da complementação da União em janeiro de 2018, conforme previsto no Anexo
II da Portaria Interministerial MEC/MF nº 8/2017.
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Nesse sentido, informa-se que a complementação da União ao Fundeb 2017
atendeu a 13.823.457 alunos, em nove estados: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará,
Maranhão, Piauí, Pernambuco, Paraíba e Pará. No entanto, cabe ressaltar que, de acordo
com o Mapeamento das Ações Orçamentárias consignadas na Lei Orçamentária de
2017, esta ação não possui produto ou item de mensuração e, portanto, não há metas
físicas prevista, reprogramada ou realizada a ser informada no Quadro Q.2.3.1.2.B –
Ação Orçamentária 0E36.
No que concerne aos Restos a Pagar Não Processado de exercícios anteriores, o
valor das inscrições, em 1º de janeiro de 2017, era de aproximadamente R$ 832,70
milhões, referentes aos recursos necessários à integralização do pagamento do ajuste
anual de contas do Fundeb 2016, realizado em julho de 2017, conforme estabelecido
pela Portaria MEC nº 565/2017. Do valor inscrito em Restos a Pagar, foram liquidados
quase R$ 213,90 milhões. Os outros R$ 618 milhões serão cancelados.
A seguir, estão apresentadas de forma resumida as execuções orçamentária e
financeira da ação 0E36.
Quadro Q.2.3.1.2.B – Ação Orçamentária 0E36
Responsabilidade do FNDE
na execução da ação
Código

( x ) Integral

(

Identificação da Ação
) Parcial

12.847.2080.0E36
Tipo: Operações Especiais
Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
Título
de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB
Objetivo
1007
Programa
Educação de qualidade para todos
Código: 2080
Tipo: Temático
Unidade Orçamentária
26298
Ação Prioritária
( )Sim ( x )Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Lei Orçamentária do exercício
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Restos a Pagar do exercício
Processa
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Não Processados
dos
13.969.774.684,0 13.904.961.896, 13.904.961.896,0 12.857.023.148,4 12.857.023.148,4
0
00
0
3
3
1.047.938.747,57
Execução Física
Meta
Unidade de
Descrição da meta
Reprograma
medida
Prevista
Realizada
da
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Unidade de
Valor em 1º janeiro Valor Liquidado
Valor Cancelado
Descrição da Meta
Realizada
medida
832.698.826,73
213.897.829,94
12

Fonte: Execução orçamentária e financeira – Tesouro Gerencial 2017

12

Filtro utilizado na extração das informações referentes a todas as ações orçamentárias detalhadas neste Relatório
(exceto Cota-Parte do Salário Educação) no Tesouro Gerencial 2017, extraído em 11 de janeiro de 2018: ({UO Órgão} ({Código}) = "26298") E ({Item Informação} = DESPESAS EMPENHADAS, DESPESAS LIQUIDADAS,
DESPESAS PAGAS, RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS, RESTOS A PAGAR NAO
PROCESSADOS REINSCRITOS, RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS, RESTOS A
PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS, DOTACAO INICIAL, DOTACAO ATUALIZADA) E ({Mês
Lançamento} = 014/2017) E ({Ação Governo} E ({Programa Governo}.
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2.3.1.3 Ação Orçamentária 00PI – Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica
(Pnae)

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) tem como objetivo a oferta
de alimentação escolar e o desenvolvimento de ações de Educação Alimentar e
Nutricional (EAN) visando contribuir para o crescimento, o desenvolvimento, a
aprendizagem, o rendimento escolar dos estudantes e a formação de hábitos alimentares
saudáveis.
São atendidos pelo Programa, por meio da transferência de recursos financeiros,
em caráter suplementar, os alunos da Educação Infantil, dos Ensinos Fundamental e
Médio, das escolas indígenas e quilombolas, dos ensinos em tempo integral, bem como
os estudantes participantes do Programa Mais Educação, Educação de Jovens e Adultos
(EJA) e os que frequentam o Atendimento Educacional Especializado (AEE) no
contraturno, matriculados em escolas públicas, filantrópicas e em entidades
comunitárias (conveniadas com o poder público).
Vale destacar que o caráter suplementar do Programa, se explica pelo fato de
que, além dos repasses federais, os estados e os municípios devem aportar recursos a
fim de assegurar o "atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica,
por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte,
alimentação e assistência à saúde" (CF, art. 208, inciso VII, grifo nosso).
Os repasses financeiros do Programa são efetuados em 10 parcelas mensais (de
fevereiro a novembro de cada ano), em conta corrente específica aberta pela Autarquia,
em agência do Banco do Brasil, indicada pela Entidade Executora (prefeitura ou
secretaria de estado da educação). Além disso, no caso das escolas federais, o FNDE
realiza descentralizações de créditos orçamentários e recursos financeiros para
realização do Programa.
Os valores, por sua vez, são definidos com base no Censo Escolar realizado no
ano anterior ao do atendimento. O valor repassado pela União a estados e municípios,
por dia letivo, para cada aluno, é definido de acordo com a etapa e modalidade de
ensino, como pode ser observado no Quadro Q.2.3.1.3.A.
Alinhando-se às recomendações nacionais e internacionais de Promoção da
Alimentação Saudável nas escolas, a partir da edição da Lei nº 11.947/2009, a execução
do Programa passou a ser orientada por diretrizes que consideram o emprego da
alimentação saudável e adequada; a inclusão da Educação Alimentar e Nutricional
(EAN) no processo de ensino e aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar; e o
apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição preferencial de
alimentos produzidos em âmbito local, pela agricultura familiar e pelos empreendedores
familiares rurais. Com isso, a legislação determinou que as Entidades Executoras (EEx)
utilizassem 30% dos recursos recebidos do FNDE para adquirir alimentos oriundos
diretamente da agricultura familiar, propiciando, assim, o desenvolvimento da economia
local. Logo, a cada ano, as Entidades Executoras tem envidado esforços para aumentar
esse percentual de compra pela agricultura familiar e o FNDE continua a ofertar
assistência técnica para a efetividade dessa política.
A partir da Resolução CD/FNDE nº 26/2013, novas diretrizes foram inseridas
para o fortalecimento dos eixos estratégicos do Pnae, como Educação Alimentar e
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Nutricional (EAN), que auxilia na prevenção da obesidade infantil e na formação de
futuros adultos preocupados com a saúde e a qualidade de vida, mudando suas práticas
alimentares para melhor. Além disso, a Resolução CD/FNDE nº 4/2015 tornou mais
claros os objetivos e os critérios de definição de preços dos produtos da agricultura
familiar.
No âmbito da execução orçamentária e financeira, até o ano de 2015, os créditos
e os recursos do Programa eram executados por meio da ação orçamentária, do tipo
atividade, 8744 – Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica. A partir de 2016, a
ação passou a ser a 00PI – Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica, do tipo
“operação especial”, que consiste na transferência de recursos financeiros, de forma
automática, em contas correntes específicas abertas pelo FNDE, em caráter
complementar, aos estados, municípios e Distrito Federal, para atendimento da
alimentação escolar aos alunos da Educação Básica.
Dessa forma, para atender às despesas previstas inicialmente, a dotação inicial
alocada pela Lei Orçamentária Anual de 2017 para o Pnae foi de R$ 4,14 bilhões.
Ressalta-se que esse valor considerou, além do número de matrículas registradas no
Censo Escolar do ano anterior, o aumento nos valores per capita, conforme Resolução
CD/FNDE nº 01/2017. A partir desse normativo, os estudantes dos ensinos fundamental
e médio passaram a receber 20% a mais, público que representa 71% dos estudantes
atendidos pelo Programa. As demais etapas obtiveram um aumento médio de 7%,
conforme demonstrado a seguir.
Quadro Q.2.3.1.3.A – Demonstrativo do Aumento dos Valores Per Capita (2017)
Etapas/Modalidade de Ensino
Creche
Pré-escola
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Educação de Jovens e Adultos (EJA)
Quilombola
Indígena
Atendimento Educacional Especializado (AEE)
(AEE)
Tempo Integral
Fonte: FNDE/Dirae/Cgpae13

Per Capita 2016
R$ 1,00
R$ 0,50
R$ 0,30
R$ 0,30
R$ 0,30
R$ 0,60
R$ 0,60
R$ 0,50

Per Capita 2017
R$ 1,07
R$ 0,53
R$ 0,36
R$ 0,36
R$ 0,32
R$ 0,64
R$ 0,64
R$ 0,53

R$ 1,00

R$ 1,07

Entretanto, devido a suspensões motivadas por inadimplência na prestação de
contas e/ou mandato vencido do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) e deduções
nos valores destinados para os municípios que reprogramaram mais de 30% dos
recursos recebidos no exercício anterior, foi possível o cancelamento orçamentário de
R$ 187,59 milhões na ação orçamentária 00PI, restando, portanto, uma dotação final de
R$ 3,96 bilhões. Esse cancelamento, por sua vez, foi alocado em diversas ações
orçamentárias, que visaram atender outras políticas educacionais.
Assim, em 2017, em relação à execução física, o Pnae atendeu, com orçamento
do exercício, aproximadamente 41 milhões de estudantes da rede pública de Educação

13

Coordenação-Geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar
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Básica, por meio de um investimento de R$ 3,89 bilhões, representando 98% da dotação
final da ação.
Esclarece-se ainda que, de acordo com o Mapeamento das Ações
Orçamentárias consignadas na Lei Orçamentária de 2017, esta ação não possui produto
ou item de mensuração e, portanto, não há metas físicas prevista, reprogramada ou
realizada a ser informada no Quadro – Q.2.3.1.3.B – Ação Orçamentária 00PI.
Quanto aos Restos a Pagar inscritos no exercício de 2017, no valor de R$ 578,46
mil, empenhados e liquidados, mas não pagos no exercício, referem-se à previsão de
atendimento às escolas federais que, conforme dados do Censo Escolar de 2016,
atenderam cerca de 316 mil alunos durante o ano letivo. Em relação aos Restos a Pagar
Não Processados, o valor de R$ 11,80 milhões também será destinado para atender às
escolas federais.
Já, em relação aos Restos a Pagar Não Processados liquidados de exercícios
anteriores, R$ 35,03 milhões foram destinados ao pagamento para o Ensino Médio em
Tempo Integral (EMTI), que atendeu cerca de 151 mil estudantes durante o ano letivo,
conforme dados do Censo Escolar de 2016. Do restante, aproximadamente R$ 5,62
milhões foram remetidos às escolas federais.
Vale lembrar que as escolas federais possuem autonomia orçamentária e
financeira, inclusive em relação à execução da meta física. Dessa maneira, podem
utilizar seus recursos em exercícios subsequentes, desde que sejam empenhados
previamente. Esclarece-se ainda que essas escolas são Unidades Prestadoras de Contas
(UPCs) próprias e apresentam as suas contas ordinárias, referentes à gestão dos recursos
públicos sob a sua responsabilidade, bem como acerca da execução da meta física
realizada, diretamente ao Tribunal de Contas da União (TCU).
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Por fim, no Quadro Q.2.3.1.3.B, a seguir, são apresentadas as informações
resumidas sobre as execuções orçamentária e financeira da ação orçamentária 00PI.
Quadro Q.2.3.1.3.B – Ação Orçamentária 00PI
Responsabilidade do FNDE
na execução da ação
Código
Título
Objetivo
Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

( x ) Integral

(

Identificação da Ação
) Parcial

12.368.2080.00PI
Tipo: Operações Especiais
Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica (PNAE)
1007
Educação de qualidade para todos
Código: 2080
Tipo: Temático
26298
( )Sim ( x )Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Lei Orçamentária do exercício
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Restos a Pagar do exercício
Não
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Processados
4.146.960.840,00 3.959.365.188,00 3.905.879.642,16 3.894.072.417,29 3.893.493.952,20
578.465,09
11.807.224,87
Execução Física
Meta
Descrição da meta
Unidade de medida
Prevista
Reprogramada Realizada
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Valor em 1º
Unidade de
Valor Liquidado
Valor Cancelado
Descrição da Meta
Realizada
janeiro
medida
48.904.799,74
41.198.510,52
493.296,16
-

Fonte: Execuções Orçamentária e Financeira - Tesouro Gerencial 2017

Em relação à ação orçamentária 8744, informa-se que o valor de R$ 984,19 mil
foi liquidado para a oferta de alimentação escolar nas escolas federais que, conforme
mencionado anteriormente, possuíam cerca de 316 mil alunos matriculados durante o
ano letivo, de acordo com os dados do Censo Escolar de 2016.
No Quadro Q.2.3.1.3.C, a seguir, estão demonstrados resumidamente os dados
financeiros e físicos da ação orçamentária 8744.
Quadro Q.2.3.1.3.C – Ação Orçamentária 8744
Identificação da Ação
12.306.2030.8744
Tipo: Atividade
Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica (PNAE)
Educação Básica Código: 2030
Tipo: Temático
26298
( ) Sim
( x )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( )Outras
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Valor em 1º
Valor
Valor
Unidade de
Realizad
Descrição da Meta
de janeiro
Liquidado
Cancelado
medida
o
2.371.183,71
984.191,28
1.114.924,81
Estudante atendido
unidade
316.000
Fonte: Execução financeira – Tesouro Gerencial 201714
Execução física – FNDE/Dirae/CGpae
Código
Título
Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

14

Filtro utilizado, extraído em 19 de janeiro de 2018: ({UO - Órgão} ({Código}) = "26298") E ({Item Informação} = RESTOS A
PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS, RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS REINSCRITOS, RESTOS A PAGAR
NAO PROCESSADOS CANCELADOS, RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS) E ({Mês Lançamento} =
014/2017) E ({Ação Governo} = 8744:APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA (PNAE), E ({Programa
Governo} = 1061:BRASIL ESCOLARIZADO, 2030:EDUCACAO BASICA.
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Boas Práticas de Gestão
O FNDE realizou, em 2017, a 1ª edição do Concurso Nacional “Boas práticas de
agricultura familiar para a alimentação escolar: criatividade e inovação na aplicação da
Lei nº 11.947/2009”, cujo objetivo foi reconhecer boas práticas de gestão e promover a
aquisição de alimentos diretamente da agricultura familiar para o Pnae. Inscreveram-se
para participar do Concurso 578 entidades, das quais foram escolhidas 25 com relatos
de experiências bem sucedidas na gestão do processo de aquisição.
Para serem selecionadas, as 25 entidades cumpriram critérios definidos em
Edital, como: cumprimento, nos últimos 3 anos, do percentual mínimo estabelecido pelo
art. 14, da Lei nº 11.947/2009; aquisição de gêneros alimentícios oriundos de
agricultores familiares locais; aquisição de orgânicos e/ou agroecológicos; dentre
outros.
Como resultado desse processo de escolha, foi publicado o Caderno de Boas
Práticas da AF, contendo os relatos vencedores, que está disponível no portal do FNDE,
no seguinte endereço eletrônico: http://www.fnde.gov.br/programas/pnae/pnae-areapara-gestores/pnae-manuais-cartilhas/item/11122-boas-pr%C3%A1ticas-de-agriculturafamiliar-para-a-alimenta%C3%A7%C3%A3o-escolar.
Com o objetivo de fortalecer o eixo de Educação Alimentar e Nutricional (EAN)
do Pnae, foi realizada, em 2017, a 1ª edição da Jornada de EAN que contou com a
inscrição de 481 escolas de educação infantil. A Jornada consistiu em desafiar os
participantes a desenvolverem 6 ações de EAN ao longo do ano, com temáticas
previamente definidas em edital. Ao final, 172 estabelecimentos educacionais
realizaram as atividades propostas e relataram ao FNDE, por meio de registros em
sistema, a conclusão da Jornada. Dessas unidades escolares, 30 experiências foram
selecionadas para compor o Livro da Jornada de EAN, a ser publicado em 2018.
Também em relação à EAN, em 2017, foi dado prosseguimento à elaboração e à
distribuição da 4º capa do livro didático para o Ensino Fundamental (anos finais), por meio
do Programa Nacional de Livro e Material Didático (PNLD), com informações sobre
alimentação saudável.
A ação objetivou mobilizar o debate dos temas de alimentação e nutrição, por meio de
ações de Educação Alimentar e Nutricional (EAN). Assim, foram distribuídas 79.216.538
obras, em 49.702 unidades escolares, atendendo a 10.238.539 estudantes, com o total de R$
757,73 milhões investidos.
Além disso, em 2018, o Ensino Médio será contemplado com 09 capas,
elaboradas com apoio de universidades, com temas distintos sobre a alimentação
saudável, abordando assuntos como água, alimento, diversidade, etc. A partir dessa
iniciativa, foram produzidos 152.351.763 exemplares de livros com a 4ª capa,
beneficiando 29.416.511 alunos de 117.690 escolas.
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A seguir, está apresentada a 4ª capa do livro para o Ensino Médio:
Figura F.2.3.1.3.A – 4ª Capa do Livro Didático para o Ensino Médio

Fonte: FNDE/Dirae/Cgpae

Uma vez que o Pnae é referência no Brasil e no mundo, inúmeros convites
surgiram para a participação do FNDE em seminários, encontros, congressos, etc. Em
2017, no âmbito da Segurança Alimentar e Nutricional, o Pnae teve participação nos
seguintes eventos realizados em Brasília: 15º Encontro das Câmaras Interministerial de
Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan); Encontro Regional para Enfrentamento da
Obesidade Infantil; Fórum de Planejamento da Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica realizado pelo Ministério da Educação (MEC); 4º Congresso Nacional
do Sistema CFN/CRN15; Congresso Internacional de Alimentação Escolar: Construindo
caminhos para a educação alimentar nutricional, organizado pela Organização das
Nações Unidas (ONU) para a Alimentação e a Agricultura (FAO/ONU) e FNDE/MEC;
e Global Panel on Agriculture and Food Sistemas for Nutrition – Oficina sobre
Sistemas Alimentares.
Além disso, houve participação do FNDE no Encontro de Nutricionistas e
Atores do Pnae, realizado pelo Instituto Federal de São Paulo; no XIII Seminário
de Alimentação Escolar, realizado pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos, da
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo; na Palestra: “Pnae e
a Segurança Alimentar e Nutricional”, realizada pela Universidade do Recôncavo da
Bahia, em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação; e no II Encontro Nacional de
Pesquisa em Segurança Alimentar e Nutricional (Enpsan), realizado em Curitiba/PR.
Já, no âmbito do controle social, foram realizados encontros técnicos do Pnae,
em parceria com as Secretarias Estaduais de Educação, nas localidades que recebem
esse evento. Esses encontros, por sua vez, foram idealizados com o objetivo de criar um
espaço qualificado de discussão voltado aos atores envolvidos no Pnae e visaram
15

Sistema que tem como órgão central o Conselho Federal de Nutrição e atualmente é integrado por dez
Conselhos Regionais de Nutrição, que representa diversos Estados brasileiros.
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estimular a integração entre aqueles que atuam diretamente na execução das ações
intersetoriais que compõem o Programa, fortalecendo a sua gestão e minimizando as
eventuais fragilidades.
Durante o ano de 2017, foram realizados, ainda, 5 encontros, ocorridos nos
estados de Pernambuco, Sergipe, Maranhão, Mato Grosso e Rio de Janeiro, envolvendo
1.327 atores sociais (nutricionistas, conselheiros de alimentação escolar e gestores),
apoiando 375 municípios. Foram convidados secretários municipais de educação do
estado e dos municípios, nutricionistas e conselheiros da alimentação escolar.
Além disso, a equipe do Pnae participou em 2017 do “FNDE em Ação” nos
municípios de Rio Verde/GO, Vitória da Conquista/BA, São José do Rio Preto/SP e
Salvador/BA. Participou também do Encontro com o CAE, realizado no auditório do
Tribunal de Contas da União, em Brasília, e do Encontro para Conselheiros de
Alimentação Escolar do TCU em Alagoas, com a participação de 79 conselheiros do
CAE da região de Arapiraca/AL.
Ainda no âmbito do controle social, o TCU em parceria com o FNDE,
elaborou, em 2017, a Cartilha para Conselheiros do Pnae, que está disponível no portal
o
FNDE,
por
meio
do
endereço
eletrônico
http://www.fnde.gov.br/programas/pnae/pnae-area-para-gestores/pnae-manuaiscartilhas/item/11037-cartilha-para-conselheiros-do-programa-nacional-dealimenta%C3%A7%C3%A3o-escolar-pnae .
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Figura F.2.3.1.3.B – Capa da Cartilha para Conselheiros do Programa Nacional de
Alimentação Escolar

Fonte: FNDE/Dirae/Cgpae

Ressalta-se, ainda, que, no exercício de 2017, foram realizados monitoramentos
em 54 Entidades Executoras (EEx) (municípios e estados), tendo como parte do
processo 231 municípios apoiados por meio da formação de atores sociais. Além disso,
algumas dessas ações contaram com a parceria dos Centros Colaboradores de
Alimentação e Nutrição Escolar (Cecanes).
Por ocasião do aniversário de 62 anos do Pnae, foi publicado o livro da 1ª
Edição do Concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar e lançada a 2ª Edição
do Concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar.
No Livro, constam as receitas vencedoras da 1ª Edição do Concurso Melhores
Receitas da Alimentação Escolar, além das finalistas e semifinalistas, de cada região do
país. Na publicação, são encontrados os relatos das experiências de cada merendeira e
nutricionista em todo o processo. O livro está disponível no endereço eletrônico
http://www.fnde.gov.br/programas/alimentacao-escolar/alimentacao-escolar-material-de
divulgacao/alimentacao-manuais/item/10759-melhroes-receitas-da-alimentacao-escolar.
Já, a 2ª Edição do Concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar, em
2017, consistiu na eleição, divulgação e premiação de receitas culinárias elaboradas
pelas merendeiras e pelos merendeiros da alimentação escolar das escolas públicas de
educação básica, objetivando a valorização do papel desses atores sociais na promoção
da alimentação saudável e a promoção da mobilização da comunidade escolar para a
temática da Educação Alimentar e Nutricional. Foram reconhecidos e premiados
também os gestores (municipais e/ou estaduais) e os/as nutricionistas responsáveis pelas
receitas vencedoras.
A escolha das melhores receitas da alimentação escolar ocorreu em quatro
etapas: Etapa Eliminatória, Etapa Estadual, Etapa Regional e Etapa Nacional. Os
prêmios previstos são: certificados de participação para todos os Participantes que
foram aprovados na fase eliminatória; para os 135 (cento e trinta e cinco) participantes
selecionados na Etapa Estadual, além do certificado, cada um receberá um kit para
manipuladores de alimentos, personalizado para o Concurso; para os 15
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(quinze) finalistas da Etapa Regional (3 de cada região), além do certificado e do kit
recebido nas etapas anteriores, será facultada a participação em um Curso de Boas
Práticas e elaboração de receitas, em Brasília e prêmios em dinheiro; e, para
os primeiros colocados (1 de cada região), além dos prêmios recebidos nas etapas
anteriores, participarão de uma viagem internacional, a acontecer em 2018 para a
República Dominicana, a fim de trocar experiências entre os dois países.
Parceiros
No âmbito nacional do Pnae, as Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes)
são os principais parceiros do FNDE e, na cooperação internacional, a Agência
Brasileira de Cooperação (ABC), vinculada diretamente ao Ministério das Relações
Exteriores (MRE). Destaca-se que a ABC executa projetos em parceria com a
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e com o
Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos (PMA).
Nacional
No âmbito nacional, a cooperação técnica na alimentação escolar é realizada por
meio das Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes). Desde o ano de 2006, o FNDE
celebra parcerias com essas instituições para desenvolver o projeto Centro Colaborador
de Alimentação e Nutrição Escolar (Cecane), cujo objetivo é prestar apoio técnico,
acadêmico e operacional na implementação da alimentação saudável nas escolas, bem
como desenvolver outras ações pertinentes à boa execução do Pnae, de modo a
contribuir para a efetivação e consolidação da Política Nacional de Segurança Alimentar
e Nutricional (PNSAN) no ambiente escolar.
O FNDE conta atualmente com 41 Ifes aptas a estabelecer parcerias para o
desenvolvimento de ações em áreas de interesse prioritário para o Programa, em
conformidade com o Edital de Habilitação nº 01/2013-Cgpae. Entre as principais ações
desenvolvidas pelos Cecanes estão a formação de atores sociais envolvidos no
Programa; a realização de pesquisas e estudos; e o monitoramento e assessoria técnica
às Entidades Executoras (EEx) (estados e municípios).
O ano de 2017 iniciou com a vigência de parceria entre o FNDE e 15 Ifes, todas
por meio de Termo de Execução Descentralizada (TED). Cabe destacar que essas
parcerias abrangeram todas as regiões do país.
Nesse contexto, os Cecanes visitaram e monitoraram 381 Entidades Executoras
sendo que 21 delas foram monitoradas em parceria com equipes de técnicos do FNDE.
Destaca-se que, durante a ação de monitoramento e assessoria in loco, foram realizadas
capacitações com os atores do Programa envolvendo, além das 381, outras 1.623
entidades, com alcance de 9.654 atores, sendo 2.115 conselheiros, 1.937 nutricionistas,
1.057 gestores, 1.452 profissionais da educação, 605 agricultores familiares e 2.488
representantes de outros setores envolvidos no Pnae.
Além da formação realizada após os monitoramentos, os Cecanes realizaram
iniciativas específicas para a formação de atores do Pnae, presencialmente e a distância,
envolvendo 1.127 entidades, tendo como resultado a formação de 3.526 atores, sendo
808 conselheiros, 1.042 nutricionistas, 488 gestores, 329 profissionais da educação, 163
agricultores familiares e 696 representantes de outros setores envolvidos no Pnae.
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Em resumo, no exercício de 2017, uma vez que algumas entidades receberam
mais de uma ação dos Cecanes e que essas contabilizam apenas uma vez como entidade
apoiada, os Cecanes apoiaram, por meio de atividades de monitoramento, assessoria e
formação, 2.610 Entidades Executoras, representando 47% das Entidades Executoras do
país.
Além disso, o FNDE renovou, em 2017, parceria com as 16 Ifes/Cecanes, por
meio de celebração de novos TED, totalizando R$ 7,76 milhões de créditos concedidos
pelo FNDE, no âmbito da ação orçamentária 0509 – Apoio ao Desenvolvimento da
Educação Básica.
O Quadro Q.2.3.1.3.D, a seguir relaciona as instituições beneficiadas, o número
do TED no Simec e os respectivos valores descentralizados.
Quadro Q.2.3.1.3.D – Valores Descentralizados às Ifes para Apoio Técnico ao Pnae
Nº TED/Simec

Valor descentralizado
pelo FNDE em 2017
(R$)

Instituto Federal do Sul de Minas (IFSuldeMinas16)

5706

377.613,40

Universidade Federal da Bahia (UFBA)

6519

687.476,22

Universidade Federal de Goiás (UFG)

6402

426.499,29

Universidade Federal de Goiás (UFG Labtime)

6080

195.800,00

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

6551

999.865,85

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)

5447

520.729,83

Universidade Federal de Viçosa (UFV)

5766

559.181,90

6499

225.746,47

6493

174.304,28

6373

257.852,40

Universidade Federal do Pará (UFPA)

6505

375.119,90

Universidade Federal do Paraná (UFPR)

6482

669.771,75

Universidade Federal do Piauí (UFPI)

6502

340.170,00

Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB)

6414

499.479,30

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

6540

390.308,45

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

6592

679.131,63

Universidade Federal do Tocantins (UFT)

6399

387.978,30

Ação Orçamentária

Instituição de Ensino Superior

Universidade Federal do Amazonas (Ufam)
0509 - Apoio ao
Desenvolvimento da Universidade Federal do Ceará (UFC)
Educação Básica
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio)

Total

7.767.028,97

Fonte: FNDE/Dirae/Cgpae

Dentre os TEDs relacionados no Quadro Q.2.3.1.3.D, cabe informar que TED nº
6080 objetivou a execução de um projeto específico que não foi desenvolvido pelo
Cecane/UFG. Tal produto que se denomina “Pesquisa e desenvolvimento de conteúdos
educacionais digitais e de ferramentas para a gestão de ambiente virtual de
aprendizagem” está sendo executado pelo Laboratório de Tecnologia da Informação
(TI) e Mídias Educacionais (LabTime) da própria Universidade de Goiás (UFG).

16

Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
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A proposta prevê a conversão de 2 cursos interativos com mídias digitais e
vídeos para formato linear em PDF, assim como a criação de uma ferramenta que possa
gerenciar o número de tentativas de respostas nas avaliações e o suporte tecnológico da
plataforma durante vigência da parceria. Além disso, o produto oferece uma ferramenta
dentro do conteúdo dos cursos interativos produzidos capaz de gerar questões
randômicas para avaliação. Ressalta-se, ainda, que a iniciativa contribuiu com a
formação de atores sociais a fim de aperfeiçoar e estimular o controle social e a gestão
do processo de aquisição de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar,
aprimorando as propostas, a execução, o acompanhamento e a prestação de contas no
âmbito do Pnae.
Internacional
Em âmbito internacional, desde 2009, devido ao reconhecimento internacional
das boas práticas brasileiras em temas de alimentação escolar, o FNDE mantém
Acordos de Cooperação, por meio da Agência Brasileira de Cooperação (ABC) do
Ministério das Relações Exteriores (MRE), com países da América Latina, Caribe,
África e Ásia, no intuito de apoiar o desenvolvimento de Programas de Alimentação
Escolar (Paes), fundamentados em princípios da soberania, da Segurança Alimentar e
Nutricional (SAN) e do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA).
Nesse sentido, alguns projetos foram executados em 2017, conforme
informações apresentadas a seguir.
Projetos em execução com parceiros internacionais
a) “Fortalecimento de Programas de Alimentação Escolar no âmbito da iniciativa
América Latina e Caribe Sem Fome 2025 – GCP/RLA17/180/BRA”
Esse projeto foi estabelecido com a Organização das Nações Unidas para a
Alimentação e a Agricultura (FAO) e está em execução desde 2009. Seu objetivo é
apoiar os países da região na discussão sobre o fortalecimento de suas políticas de
alimentação escolar, com vistas a desenvolver e a implementar programas nacionais de
alimentação escolar sustentáveis, tendo por referência a experiência brasileira.
b) “Fortalecimento de Programas de Alimentação Escolar na África GCP/RAF18/483/BRA”
Esse projeto foi estabelecido com a Organização das Nações Unidas para a
Alimentação e a Agricultura (FAO) e visa contribuir para o fortalecimento e a
sustentabilidade dos Programas de Alimentação Escolar (PAE) nos países africanos.
Teve início em 2013 e, em 2015, foram firmados os projetos de cooperação com dois
países: São Tomé e Príncipe e Malaui.
c) Acordo de Cooperação celebrado com o Centro de Excelência contra a Fome do
Programa Mundial de Alimentos (PMA)
Esse projeto foi estabelecido com o Centro de Excelência contra a Fome do
Programa Mundial de Alimentos (PMA) e tem a finalidade de promover a alimentação
17
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escolar e políticas sociais de combate à fome, bem como compartilhar as políticas
públicas implementadas pelo governo brasileiro que se comprovaram eficientes. Em
2017, o Centro de Excelência apoiou, em cooperação com o FNDE, diversos países:
Bangladesh, Benin, Burundi, Cabo Verde, Camarões, Colômbia, Costa de Marfim,
Egito, Etiópia, Gana, Haiti, Honduras, Malaui, Moçambique, Níger, Peru, Quênia,
Rússia, Senegal, Togo, Zâmbia, Zimbábue, Libéria, Laos e outros.
Eventos Internacionais
Em 2017, o FNDE fez-se representar em diversos eventos internacionais para
difundir as políticas públicas brasileiras relacionadas com a alimentação escolar.
No período de 20 a 22 de março de 2017, foram enviados representantes para
participar do evento coordenado pela FAO, cujo tema era a Alimentação Escolar como
estratégia para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
De 22 a 27 de abril de 2017, o FNDE participou do VIII Seminário de
Alimentação Escolar para a América Latina e o Caribe, realizado pelo Programa
Mundial de Alimentos (PMA) e a Rede de Alimentação Escolar para América Latina
(Larae), tendo como tema “Os Programas de Alimentação Escolar e sua Contribuição
para a Erradicação da Desnutrição em Meninos e Meninas da América Latina e do
Caribe”.
No período de 3 a 8 de julho de 2017, a Autarquia esteve presente na 40ª Sessão
da Conferência da FAO que aconteceu em Roma, na Itália, para participar das
discussões sobre "Mudança do Clima, Agricultura e Segurança Alimentar".
De 03 a 09 de setembro de 2017, o Fundo integrou a delegação brasileira que
participou do simpósio regional “Sistemas Alimentarios Sostenibles para la
Alimentación Saludable en América Latina y el Caribe”, que teve como
objetivo principal a reflexão sobre os desafios e oportunidades de sistemas alimentares
sustentáveis.
Com intuito de disseminar e compartilhar boas experiências, o FNDE também
esteve em Joanesburgo, nos dias 16 a 18 de novembro, para participar do Seminário
Regional Africano sobre “Escola, Alimentação e Nutrição: Lições aprendidas e novas
perspectivas para a Cooperação Sul-Sul Brasil-FAO-África".
Ademais, o FNDE integrou a delegação brasileira que esteve presente na 44º
Sessão Plenária do Comitê de Segurança Alimentar Mundial, em Roma, na Itália, no
período de 09 a 13 de outubro, onde foram tratados temas como: i) desafios dos
objetivos de desenvolvimento sustentável; ii) estado de insegurança alimentar no
mundo; iii) água para segurança alimentar e nutricional e iv) marco de ação para
segurança alimentar e nutricional em crises prolongadas.
2.3.1.4 Ação Orçamentária 0515 – Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica
(PDDE)

O Programa Dinheiro na Escola (PDDE) foi criado, em 10 de maio de 1995, pela
Resolução CD/FNDE nº 12, com a denominação de Programa de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental (PMDE). O Programa implementou um
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modelo inovador de gestão pública ao disponibilizar recursos financeiros diretamente às
escolas beneficiárias por meio de suas Unidades Executoras Próprias (UEx), com o
objetivo de garantir o funcionamento e a melhoria da infraestrutura física e pedagógica
dos estabelecimentos de ensino, reforçar a autonomia gerencial das escolas, incentivar a
participação da sociedade na gestão dos recursos e contribuir para a melhoria da
qualidade da educação.
Apenas em 1998, o Programa passou a ter a denominação de Programa Dinheiro
Direto na Escola (PDDE), por meio da edição da Medida Provisória nº 1.784/1998
(reafirmada pela MP nº 2.100-32/2001). A partir de 2009, as transferências do Programa
passaram a ser amparadas pela Lei nº 11.947, que, entre outras melhorias, ampliou o
público-alvo, que antes eram os alunos do Ensino Fundamental, passando a atender, no
referido ano, estudantes de toda a Educação Básica. As transferências dos recursos do
PDDE são realizadas, anualmente, em caráter suplementar, às escolas públicas estaduais
e municipais, assim como às escolas privadas de educação especial que possuam alunos
matriculados na Educação Básica, sem a necessidade de celebração de convênio, acordo
ou ajuste, com o propósito de contribuir para o provimento das necessidades prioritárias
dos estabelecimentos educacionais beneficiários.
Para o cálculo desses repasses, considera-se a soma de um valor fixo com um
valor variável, o per capita, a partir do número de alunos da Educação Básica
recenseados no ano anterior ao do repasse e considerando a situação da unidade escolar
em que os alunos estão matriculados, conforme descrito no Quadro Q.2.3.1.4.A.
Vale mencionar, ainda, que também são utilizados critérios como localização e
público alvo, com o objetivo de atender o alunado de acordo com suas características.
Os critérios de pagamentos mantem-se os mesmos desde o exercício de 2013.
Quadro Q.2.3.1.4.A – Valores Fixos e Per Capita Utilizados no Cálculo
dos Repasses do PDDE Básico (Em R$ 1,00)
Especificação
Escola pública urbana com UEx
Escola pública rural com UEx
Escola privada de educação especial
Escola pública urbana sem UEx
Escola pública rural sem UEx
Público alvo da educação especial em escola pública

Valor Fixo
(R$)
1.000,00
2.000,00
1.000,00
-

Valor per capita
(R$)
20,00
20,00
60,00
40,00
60,00
80,00

Fonte: Anexo I da Resolução CD/FNDE nº 10/2013

Dessa maneira, ressalta-se que os recursos do PDDE são repassados às entidades
de forma a serem destinados ao financiamento de despesas com a manutenção dos
estabelecimentos escolares beneficiários e para a realização de pequenos investimentos
nas escolas de Educação Básica.
Nos moldes regulamentares e operacionais do PDDE, a partir de 2007, passaram
a ser disponibilizados, também, recursos a escolas públicas para atender a ações
específicas das secretarias do Ministério da Educação (MEC), denominadas de Ações
Agregadas ao PDDE, das quais são exemplos o Mais Educação (Educação Integral),
Escola Acessível, etc.
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Assim, quanto ao aspecto orçamentário e financeiro, informa-se que o PDDE
Básico e suas Ações Agregadas são executados no âmbito da ação orçamentária 0515 –
Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica.
Entretanto, a partir de 2014, tem ocorrido a desaceleração das políticas
educacionais referentes às Ações Agregadas, que, por sua vez, é a principal razão da
redução gradativa da dotação final da ação orçamentária mencionada, conforme informa
o Gráfico G.2.3.1.4 a seguir.
Gráfico G.2.3.1.4: Evolução da Dotação Atualizada da Ação Orçamentária 0515
(2003 a 2017)
(em R$ milhões)
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Fonte: Execução Orçamentária e Financeira - Tesouro Gerencial

Assim sendo, em 2017, foi disponibilizada uma dotação inicial na ação 0515 de
R$ 1,48 bilhão, que, após suplementações e cancelamentos ocorridos no decorrer do
exercício, foi acrescida em R$ 20,00 milhões, atingindo, assim, uma dotação final
(atualizada) da ordem de R$ 1,50 bilhão.
Dessa dotação, foi empenhado R$ 1,49 bilhão, destinado ao PDDE Básico e às
Ações Agregadas, ressaltando-se que o valor adicional, de R$ 20 milhões, foi concedido
para o atendimento de escolas municipais e estaduais do Rio de Janeiro, no âmbito do
Programa Emergencial de Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e os seus
Municípios, instituído pelo Decreto nº 9.197/2017.
Quanto à execução física com o orçamento do exercício e considerando o valor
liquidado e pago de aproximadamente R$ 1,36 bilhão, foi repassado, à conta do PDDE
Básico, o montante de quase R$ 892,54 milhões, beneficiando aproximadamente
127.414 escolas públicas e 34.977.401 alunos. Além disso, foram repassados R$ 6,4
milhões às escolas privadas de Educação Especial sem fins lucrativos, beneficiando
2.222 estabelecimentos de ensino, com 184 mil alunos.
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Ademais, o restante do valor, de R$ 467,21 milhões foi utilizado para atender o
desenvolvimento de atividades de educação em tempo integral, no âmbito do PDDEIntegral; o desenvolvimento de propostas curriculares inovadoras nas escolas de Ensino
Médio, no âmbito do PDDE-Ensino Médio Inovador; a promoção de acessibilidade, no
âmbito do Plano Viver Sem Limite; entre outros.
Importa esclarecer, ainda, em relação à execução física, que houve um equívoco
quando da elaboração da proposta orçamentária de 2017, em que foram somadas às
escolas a serem atendidas pelo PDDE Básico, aquelas beneficiadas também pelas Ações
Agregadas. Todavia, as escolas favorecidas com os recursos das Ações Agregadas estão
incluídas no universo de escolas atendidas no PDDE Básico, causando, dessa forma, em
alguns casos, uma dupla contagem. Além disso, a diferença existente entre a meta
reprogramada e a realizada de aproximadamente 17,7 mil escolas, justifica-se pelo não
atendimento de entidades que, ou se encontravam inadimplentes com a prestação de
contas, ou não aderiram ao programa, ou não constituíram as suas UEx, fatos, esses, que
as impediram de receber os recursos do PDDE.
Quanto à inscrição do valor de R$ 127,78 milhões, no exercício de 2017, em
Restos a Pagar (RAP) Não Processados, cabe esclarecer que, desse montante, R$ 109,33
milhões dizem respeito ao financiamento das Ações Agregadas, como PDDE-Educação
Integral (Programa Novo Mais Educação); PDDE-Emergencial RJ; PDDE-Campo e
PDDE-Água.
Por fim, em relação à execução física com Restos a Pagar Não Processados de
exercícios anteriores, no valor de R$ 356,67 milhões, liquidados em 2017, foram
apoiadas 15.252 escolas.
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A seguir, estão apresentadas resumidamente as execuções física, orçamentária e
financeira da ação 0515.
Quadro Q.2.3.1.4.B – Ação Orçamentária 0515
Identificação da Ação
Responsabilidade do FNDE
na execução da ação
Código
Título
Objetivo
Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

( x ) Integral

(

) Parcial

12.847.2080.0515
Tipo: Operações Especiais
Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica
1007
Educação de qualidade para todos
Código: 2080
Tipo: Temático
26298
( )Sim ( x )Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Lei Orçamentária do exercício
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Restos a Pagar do exercício
Processado
Não
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
s
Processados
1.493.897.686,5 1.366.115.848,0 1.366.115.848,0
1.482.939.160,00 1.502.939.160,00
127.781.838,5
0
0
0
Execução Física
Meta
Descrição da meta
Unidade de medida
Prevista
Reprogramada Realizada
Escola apoiada
unidade
232.230
147.360
129.636
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Valor em 1º
Unidade de Realizad
Valor Liquidado
Valor Cancelado
Descrição da Meta
janeiro
medida
a
407.722.162,90
356.669.187,00
Escola apoiada
unidade
15.252

Fonte: Execução Orçamentária e Financeira – Tesouro Gerencial 2017
Execução Física – FNDE/Dirae/Cgame

Boas Práticas de Gestão
Com o intuito de modernizar a execução do PDDE para fornecer agilidade e
segurança aos entes no uso dos recursos do Programa e contribuir para aperfeiçoar o
controle e a transparência dos gastos públicos, foi disponibilizado o cartão de débito
para Unidades Executoras Próprias (UEx) e Entidades Mantenedoras (EM), no âmbito
do PDDE Básico.
O objetivo é substituir, definitivamente, o uso de cheques por transações
eletrônicas. Considerando a abrangência e diversidade do território nacional, com o
Cartão PDDE pretende-se possibilitar a utilização da modalidade saque, limitado a R$
800,00/dia, R$ 2 mil/mês e R$ 8mil/ano, desde que a localidade da Unidade Executora
(UEx) não tenha estabelecimentos que operem com máquinas leitoras de cartão
magnético e não seja viável a efetivação de pagamentos por transferência eletrônica.
Nesse contexto, em 2017, a implantação do Cartão PDDE, que estava em fase
experimental, foi intensificada, tendo sido incorporadas ao projeto piloto as escolas
urbanas com CNPJ19 constituído. Contudo não participaram as escolas que são parte de
consórcio e tampouco as Unidades Executoras nas quais não foi possível localizar, com
precisão, os dados dos seus dirigentes. Cabe mencionar que a aplicação dessas regras
19
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fez com que boa parte das Unidades Executoras efetuasse alteração nos seus estatutos
de constituição, de forma a permitir a movimentação de recursos por meio eletrônico
e/ou a movimentação do cartão por apenas um representante legal da entidade.
No pagamento da primeira parcela, as Unidades Executoras vinculadas à
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e do Espírito Santo, que
atenderam aos critérios elencados acima, foram beneficiadas com a abertura da conta
cartão e receberam do Banco do Brasil o cartão de débito. No pagamento da segunda
parcela, foram incluídas, além daquelas, a rede municipal do Estado do Espírito Santo e
as redes municipais e estaduais dos Estados do Ceará e Goiás. Pretende-se, em 2018,
ampliar o projeto para os demais estados do país.
Outra medida que contribuiu para o aperfeiçoamento do Programa em relação à
sua execução e a prestação de contas dos recursos pelas entidades foi o fato de que os
repasses foram realizados em contas de depósito sob os moldes operacionais do
Programa, conforme demonstra o Quadro Q.2.3.1.4.C, a seguir.
Quadro Q.2.3.1.4.C – Contas de Depósito do PDDE e das Ações Agregadas
Programa/Ação
PDDE Manutenção e PDDE Educação Especial
Ensino Médio Inovador (EMI)
Escola do Campo, Água na Escola e Acessibilidade
Educação Integral
Fonte: SAE20

Contas de Depósito dos Recursos
PDDE Básico
PDDE Qualidade
PDDE Estrutura
PDDE Educação Integral

2.3.1.5 Ação Orçamentária 0969 – Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica

Instituído pela Lei nº 10.880/2004, o Programa Nacional de Apoio ao Transporte
Escolar (Pnate) tem como objetivo garantir o acesso aos estudantes residentes em área
rural à Educação Básica, bem como contribuir para a permanência desses alunos nos
estabelecimentos escolares, por meio de transferência automática de recursos
financeiros suplementares aos estados, Distrito Federal e municípios, sem necessidade
de convênio ou instrumento congênere.
Importa esclarecer que o recurso é suplementar, tendo em vista que a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) estabelece que compete aos entes
federados garantir o transporte para os alunos matriculados nas escolas de suas
respectivas redes de ensino.
Os valores transferidos aos entes federados são calculados de acordo com o
número de alunos da Educação Básica pública, residente em área rural, que usam o
transporte escolar, registrados no Censo Escolar do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC).
Nesse contexto, os recursos do Pnate vêm sendo utilizados pelos gestores na
manutenção da frota de transporte escolar e/ou na contratação de veículos que atendam
às disposições do Código de Trânsito Brasileiro. Assim, pode-se afirmar que esses
repasses contribuem de maneira significativa para a melhoria da qualidade do transporte
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escolar e, indiretamente, para o aumento da frequência e do rendimento escolar do
educando.
Cumpre informar que, em 2004 e 2005, o valor per capita/ano era fixo, sendo de
R$ 76,00 em 2004 e de R$ 80,00 em 2005. A partir de 2006, passou a variar entre
R$120,73 e R$ 172,24, de acordo com a área rural do município, a população residente
em área rural e a posição do município na linha de pobreza.
No período de 2004 a 2008, o Pnate atendia apenas aos alunos do Ensino
Fundamental. A partir de 2009, o Programa passou a contemplar toda a Educação
Básica, beneficiando também os estudantes da Educação Infantil e do Ensino Médio,
residentes em áreas rurais, executando um volume muito maior de recursos.
Quanto à execução da ação orçamentária 0969 – Apoio ao Transporte na
Educação Básica, por meio da qual são executados os créditos orçamentários e os
recursos referentes ao Pnate, informa-se que, para atender às despesas previstas
inicialmente, a dotação alocada pela Lei Orçamentária Anual de 2017 foi de R$ 794
milhões. Esse valor foi projetado considerando que, em 2017, seria concedido um
aumento dos valores per capita do Programa. Entretanto, esse aumento não ocorreu,
possibilitando, assim, o cancelamento de R$ 200 milhões para atender outras políticas
educacionais, restando como dotação final R$ 594 milhões.
O valor empenhado no exercício de 2017 foi de R$ 592,91 milhões, tendo sido
pagos R$ 574,24 milhões. Com esse investimento, foram beneficiados 4.540.029 alunos
das redes municipais e estaduais de 5.570 entes federados, atingindo 96,67% da meta
física prevista.
Importa ressaltar ainda que, durante a execução do programa, algumas Entidades
Executoras (EEx) apresentaram problemas nas prestações de contas de exercícios
anteriores, o que tornou o ente inadimplente e, portanto, impedido de receber recursos
do FNDE. Esse fator impactou negativamente a execução financeira do Programa, que
atingiu 96,85% do valor empenhado, tendo sido necessário inscrever em Restos a Pagar
Não Processados o valor de R$18,66 milhões.
Vale mencionar que, de acordo com o Mapeamento das Ações Orçamentárias
consignadas na Lei Orçamentária de 2017, esta ação não possui produto ou item de
mensuração e, portanto, não há metas físicas prevista, reprogramada ou realizada a
serem informadas no Quadro Q.2.3.1.5 – Ação Orçamentária 0969.
Por fim, no Quadro Q.2.3.1.5, a seguir, estão demonstradas, de forma resumida,
as execuções orçamentária e financeira ocorridas no âmbito da ação orçamentária 0969
em 2017.
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Quadro Q.2.3.1.5 – Ação Orçamentária 0969
Responsabilidade do FNDE
na execução da ação
Código
Título
Objetivo
Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

( x ) Integral

(

Identificação da Ação
) Parcial

12.368.2080.0969
Tipo: Operações Especiais
Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica
1007
Educação de qualidade para todos
Código: 2080
Tipo: Temático
26298
( )Sim ( x )Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Lei Orçamentária do exercício
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Restos a Pagar do exercício
Não
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Processados
794.000.000,00 594.000.000,00 592.909.184,48 574.246.869,57 574.246.869,57
18.662.314,91
Execução Física
Meta
Unidade de
Descrição da meta
medida
Prevista
Reprogramada Realizada
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Valor em 1º
Unidade de
Valor Liquidado Valor Cancelado
Descrição da Meta
Realizada
janeiro
medida
510.100,89
-

Fonte: Execuções orçamentária e financeira – Tesouro Gerencial 2017

Boas Práticas de Gestão
Em 2017, houve a continuidade do projeto de capacitação e monitoramento do
Pnate, com o intuito de acompanhar e orientar os gestores quanto à correta execução do
Programa. Para tanto, o FNDE utilizou critérios de seleção dos entes federados a serem
acompanhados, conforme o disposto no item 8 da Nota Técnica
Coate21/Cgame/Dirae/FNDE nº 4/2017 (SEI 0355920), a saber: materialidade (aspectos
relacionados à execução dos recursos e atingimento dos objetivos do Programa); risco
(aspectos relacionados ao risco potencial de prejuízo ao Erário que o Ente representa) e
relevância (aspectos relacionados à natureza do Ente).
Foram adotadas como estratégia visitas de monitoramento às prefeituras
municipais, para verificação da estrutura vinculada ao transporte escolar, terrestre e
aquaviário; inspeções nas rotas dos ônibus e lanchas escolares do Programa; e aplicação
de questionários-entrevista aos usuários e condutores dos veículos. Nesse contexto, o
FNDE buscou prevenir falhas e a prática de impropriedades e irregularidades que
prejudicassem ou inviabilizassem o alcance dos objetivos do Pnate; manter os
executores atualizados e informados quanto às normas regulamentares e operacionais;
verificar se os condutores dos veículos possuem habilitação adequada; e apurar se há
regulamentos do Poder Executivo municipal, observando as disposições legais vigentes
e as contidas nas resoluções do FNDE, que regulamentem o uso dos veículos de
transporte escolar.
Assim, foram acompanhados 47 municípios em 12 estados, abrangendo as cinco
regiões do país.
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2.3.2 Desempenho
Intervenientes

das

Ações

Orçamentárias

Discricionárias

e

Fatores

Nos tópicos a seguir, estão apresentadas as informações referentes ao desempenho
das ações orçamentárias cujas despesas são de impacto primário discricionário.
Importa mencionar que 5 ações orçamentárias apresentadas a seguir utilizam o
Plano de Ações Articuladas (PAR) para executar alguma parte de sua dotação, são elas:
20RP – Apoio à Infraestrutura para a Educação Básica, 0509 – Apoio ao
Desenvolvimento da Educação Básica, 0E53 – Aquisição de Veículos para o Transporte
Escolar da Educação Básica– Caminho da Escola, 12KU – Apoio à Implementação de
Escolas para Educação Infantil e 12KV – Implantação e Adequação de Estruturas
Esportivas Escolares
2.3.2.1 Ações Orçamentárias que Contribuem para o PAR

O Plano de Ações Articuladas (PAR) é uma estratégia federal iniciada em 2007,
concebida como uma ferramenta para o planejamento plurianual das políticas de
educação, em que os entes subnacionais elaboram plano de trabalho a fim de
desenvolver ações pedagógicas e de infraestrutura que contribuam para a ampliação da
oferta, permanência e melhoria das condições escolares e, consequentemente, que
colaborem para o aprimoramento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(Ideb) de suas redes públicas de ensino.
O primeiro ciclo do PAR compreendeu o período de 2007-2010 e o segundo, o
de 2011-2014. Nos últimos anos, priorizou-se a finalização da execução das ações
pactuadas durante o segundo ciclo de planejamento. Atualmente o Plano encontra-se em
nova fase de elaboração de diagnóstico, atualização de dados e planejamento, com
vigência para o período de 2016 a 2019.
Em 2016 e 2017, a maioria dos termos de compromisso pactuados no segundo
ciclo (2011 a 2014) foi finalizada pelos gestores e se encontra em fase de envio de
prestação de contas. Os termos de compromisso cujos prazos foram prorrogados se
encontram em execução, aguardando registros de preços nacionais ou realizando
licitações para contratação dos itens pactuados.
O terceiro ciclo iniciou sua estruturação em 2015, alinhando o PAR às metas e
estratégias do PNE, principal ponto de convergência das políticas públicas da educação
para os próximos dez anos. Para colaborar com esse esforço, o alinhamento do PAR
com o PNE acontece em todas as metas e estratégias relacionadas à Educação Básica.
Para o atual ciclo, registra-se que 4.580 municípios e os 26 estados e o Distrito
Federal concluíram a etapa de preparação, com levantamento de informações e o
preenchimento do diagnóstico de suas redes de ensino, e estão elaborando os seus
planos articulados, voltados para as dimensões da gestão educacional, formação de
profissionais da educação, práticas pedagógicas e avaliação e infraestrutura física e
recursos pedagógicos, para os próximos dois anos.
Importar destacar que, no novo ciclo 2016-2019, algumas melhorias foram
implementadas na interface e na utilização do Módulo PAR no Sistema Integrado de
Monitoramento, Execução e Controle (Simec). Com o objetivo de aprimorar a
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interatividade com os usuários e seu conteúdo, foram disponibilizados dados a partir da
integração com outros sistemas (como o Siope22 e o Cacs-Fundeb23) permitindo aos
gestores acesso a elementos úteis ao diagnóstico das redes e à gestão da educação em
municípios e estados.
2.3.2.1.1 Ação Orçamentária 20RP – Infraestrutura para a Educação Básica

Boa parte das iniciativas financiadas no âmbito do PAR, relacionadas à
dimensão de infraestrutura física e recursos pedagógicos, está contemplada pela ação
orçamentária 20RP – Infraestrutura para a Educação Básica. Assim, no exercício de
referencia deste Relatório, a dotação inicial disponibilizada na ação em comento para
atender à meta física prevista de 20.781 projetos apoiados, foi de R$ 1,06 bilhão.
Todavia, a ação sofreu alterações orçamentárias, que, entre suplementação e
cancelamentos, foi acrescida em R$ 187,60 milhões, atingindo uma dotação final
(atualizada) de R$ 1,25 bilhão. Entretanto, cabe destacar que, em virtude da limitação
de empenho e movimentação financeira sofrida ao longo do exercício, a referida ação
encerrou o exercício com uma execução orçamentária da ordem de R$ 977,38 milhões.
Nesse contexto, importa mencionar que, ao analisar a distribuição dos créditos
empenhados por região, é possível observar que 46,2% dos créditos originários da ação
20RP foram destinados à região nordeste, correspondendo ao total de R$ 452,04
milhões. Todavia, importa ressaltar que não foi incluído nessa análise o montante
relativo ao empenho destinado a Auxílio Avaliação Educacional (AAE), visto que essa
despesa não se refere a nenhum ente federado especificamente.
Nesse contexto, quanto à execução física com créditos do exercício, no valor de
R$ 977,38 milhões, oriundos do orçamento próprio do FNDE e de emendas
parlamentares, informa-se que foram apoiados 1.715 projetos, para pactuação de termos
de compromissos no âmbito do PAR com 1.224 Prefeituras Municipais e 19 Secretarias
Estaduais de Educação. Esse montante, por sua vez, destina-se à aquisição de veículos
escolares, de ar condicionado e ventilador para climatização, de kits de cozinha, de
equipamentos de informática no âmbito do ProInfo, de instrumentos musicais, de
mobiliário escolar, de sistema fotovoltaico, de equipamentos para Educação Profissional
e de Infraestrutura Escolar (reforma, ampliação e construção). Além disso, com esses
recursos, foram apoiadas 2 entidades estaduais24 que atuam em educação tecnológica,
por meio de celebração de convênios, com plano de trabalho aprovado no Sistema de
Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (Siconv) para reforma e construção de
escola, no âmbito do Programa Brasil Profissionalizado.
Importa esclarecer, ainda, que, quanto a essa execução física, a meta prevista
inicialmente foi superestimada, visto que foi planejada considerando o número de
processos abertos. No intuito de obter um quantitativo mais fidedigno (sem dupla
contagem de empenhos, por exemplo), optou-se pela a apuração da meta física realizada
considerando efetivamente os projetos apoiados.
22

O Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope) é um sistema eletrônico
operacionalização pelo FNDE, que permite a coleta, processamento, disseminação e acesso público de
informações referentes aos orçamentos e gastos de educação dos órgãos estaduais e municipais.
23
O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb (Cacs-Fundeb) é um órgão dirigente
cujos membros têm poderes idênticos (colegiado), formado por representações sociais variadas.
24
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza/SP e Secretaria de Estado de Ciência e
Tecnologia/Secitec/MT
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No que diz respeito aos Restos a Pagar do exercício, foram inscritos R$ 941,12
milhões. Isso ocorreu devido à ordenação aplicada para o repasse dos recursos desde
2008, que foi atrelada, no caso de equipamentos, mobiliários e veículos escolares, à
comprovação pelo ente federado da contratação dos itens pactuados no Termo de
Compromisso correspondente. No caso de obras, as novas pactuações também são
inseridas em Restos a Pagar, visto que os recursos são repassados de acordo com o
avanço físico de cada projeto.
Relativamente aos recursos executados com Restos a Pagar Não Processados de
exercícios anteriores, foram liquidados R$ 514,51 milhões, correspondendo à execução
de 3.067 projetos para aquisição de ônibus acessível e ônibus rural, de equipamentos e
mobiliários para o ProInfância, de equipamentos do Programa Mais Educação e de
equipamentos do ProInfo (tablets, laboratórios, projetores e computadores), e para o
apoio a obras de estabelecimentos de Educação Básica (reforma, ampliação,
construção).
O Quadro Q.2.3.2.1.1, a seguir, exprime sinteticamente as execuções física,
orçamentária e financeira da ação orçamentária 20RP.
Quadro Q.2.3.2.1.1– Ação Orçamentária 20RP
Responsabilidade do FNDE
na execução da ação
Código
Título
Objetivo
Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

( x ) Integral

Identificação da Ação
( ) Parcial

12.368.2080.20RP
Tipo: Atividade
Apoio à Infraestrutura para a Educação Básica
1007
Educação de qualidade para todos
Código: 2080
Tipo: Temático
26298
( )Sim ( )Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Lei Orçamentária do exercício
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Restos a Pagar do exercício
Não
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Processados
1.062.793.061,00 1.250.394.090,00 977.381.580,78 36.262.264,82 36.262.264,82
941.119.315,96
Execução Física
Meta
Unidade de
Descrição da meta
medida
Prevista
Reprogramada Realizada
Projeto apoiado
Unidade
20.78125
2.194
1.715
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Valor em 1º
Unidade de
Valor Liquidado Valor Cancelado
Descrição da Meta
Realizada
janeiro
medida
2.435.081.141,09
514.509.729,58
9.017.490,41
Projeto apoiado
Unidade
3.067

Fonte: Execuções Orçamentária e Financeira – Tesouro Gerencial 2017
Execução Física – FNDE/Digap

2.3.2.1.1.1 Ação Orçamentária 09CW – Apoio à Reestruturação da Rede Física da Educação Básica

No âmbito do Plano de Ações Articuladas (PAR), a dimensão de infraestrutura
física abrange ações importantes, relacionadas à construção, ampliação e reforma de
escolas, que tem como objetivo atender as demandas sociais por matrículas na rede
25

Meta prevista incluindo as emendas parlamentares.
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pública da Educação Básica em todas as esferas, abrangendo o público escolar do
campo, das áreas indígenas, quilombolas e urbanas.
Até o exercício de 2011, a ação orçamentária 09CW foi utilizada para destinar
recursos à reestruturação das redes físicas públicas escolares, por meio de convênios
celebrados entre o FNDE, estados e municípios, visando à elevação dos padrões
construtivos das unidades escolares. A partir da Lei Orçamentária Anual (LOA) de
2012, a execução das iniciativas apoiadas por meio da ação 09CW passou a ocorrer por
intermédio da ação orçamentária 20RP – Infraestrutura para a Educação Básica.
Entre os anos de 2009 a 2011, foram firmados diversos convênios com execução
plurianual e que ainda se encontram em vigor. Conforme demonstrado no Quadro
Q.2.3.2.1.1.1, a seguir, em 2017, houve a execução de despesas inscritas em Restos a
Pagar Não Processados no âmbito da ação 09CW, tendo sido liquidados R$ 546,23 mil
e cancelado R$ 1,04 milhão. A liquidação dessas despesas, por sua vez, proporcionou o
avanço físico de 29 obras, no âmbito do Programa Brasil Profissionalizado.
Quadro Q.2.3.2.1.1.1 – Ação Orçamentária 09CW
Identificação da Ação
12.847.1448.09CW
Tipo: Operação Especial
Apoio à Reestruturação da Rede Física da Educação Básica
Qualidade na Escola
Código: 1448
Tipo: Temático
26298
( ) Sim ( x )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( )Outras
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Valor em 1º
Valor
Valor
Unidade de
Descrição da Meta
Realizado
de janeiro
Liquidado
Cancelado
medida
11.860.936,17
546.231,78
1.044.237,84
Escola Apoiada
Unidade
29

Código
Título
Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

Fonte: Execução Financeira – Tesouro Gerencial 2017
Execução física – FNDE/Digap
2.3.2.1.2 Ação Orçamentária 0509 – Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica

A ação orçamentária 0509 – Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica
abarca a execução de diversas políticas educacionais do Ministério da Educação. Por
meio dela, são apoiadas i) iniciativas voltadas para o desenvolvimento, a
universalização e a melhoria do processo educacional em todas as etapas e modalidades
da Educação Básica; ii) instituições públicas de todas as esferas do governo para o
desenvolvimento de ações que visem à melhoria da qualidade do ensino; iii) medidas
que objetivem a implementação de programas e políticas para a Educação Básica
geridos pelo MEC e unidades vinculadas.
O objetivo dessa Ação é ampliar o atendimento escolar de qualidade em todas as
etapas e modalidades da Educação Básica, em colaboração com os sistemas de ensino,
com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, considerando as metas estabelecidas
no Plano Nacional de Educação 2014-2024.
Assim, no exercício de 2017, foram atendidas, no âmbito dessa ação, tanto com
a liquidação de empenhos do orçamento do exercício quanto com a liquidação de Restos
a Pagar Não Processados de exercícios anteriores, iniciativas de apoio voltadas à
Infraestrutura Escolar da Educação Básica (construção, reforma, ampliação e aquisição
de mobiliário, de equipamento e de material pedagógico), à Gestão do Plano de Ações
Articuladas (PAR), à implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a
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projetos de diversidade e de inclusão e aos Programas Caminho da Escola, Alimentação
Escolar (Pnae), Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), de
Tecnologias Educacionais (ProInfo), Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI), entre
outros.
Quanto ao aspecto orçamentário, a fim de atender às despesas previstas
inicialmente, a dotação inicial alocada pela Lei Orçamentária Anual de 2017, para a
ação em comento, foi de quase R$ 940,84 milhões. Entretanto, a ação sofreu alterações
orçamentárias que, entre suplementações e cancelamentos, restou uma suplementação
de R$ 182,15 milhões. Por isso, a dotação final (atualizada) da ação alcançou R$ 1,12
bilhão.
Vale esclarecer que a suplementação, no valor de R$ 182,15 milhões, ocorreu
para: i) executar o Termo de Execução Descentralizada (TED), firmado entre FNDE e o
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), por meio do
qual foram descentralizados créditos para instalação de conexão de internet via satélite
em 6.500 escolas públicas rurais indicadas pela Secretaria de Educação Básica
(SEB/MEC), que não possuem outro tipo de conexão, assegurando assim, condições
para a implementação da Política de Inovação Educação Conectada, além de incluir
digitalmente os alunos e professores e servidores desses estabelecimentos; ii)
atendimento às demandas do Programa Escolas em Tempo Integral 1ª e 2ª adesões e iii)
apoio a outras iniciativas prioritárias.
No que se refere à execução física da ação com o orçamento do exercício de
2017, foram apoiadas 8.157 iniciativas, conforme explicitadas a seguir:
a) apoio ao Programa Caminho da Escola: foram destinados cerca de R$ 840,72
mil para pagamento de despesas com inspeções de veículos, tendo sido vistoriados
1.274 veículos em diversos estados brasileiros. Dessa forma, no âmbito das ações de
apoio ao Programa Caminho da Escola, foram apoiadas 1.274 iniciativas;
b) apoio ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic): com
recursos da ordem de R$ 17,50 milhões, foi apoiada 1 iniciativa de reprodução de
material didático para a formação e a prática docente, com foco na aprendizagem do
aluno da Educação Básica. Essa iniciativa está baseada na Resolução CD/FNDE nº
10/2015, que apoia os sistemas públicos de ensino dos estados, municípios e do Distrito
Federal na alfabetização e no letramento dos estudantes até o final do 3º ano do Ensino
Fundamental, em escolas rurais e urbanas, por meio de assistência financeira para a
impressão de material de formação e apoio à prática docente;
c) apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica: essa iniciativa refere-se à
prestação de assistência financeira, técnica e material com vistas ao desenvolvimento da
Educação Básica. Nesse sentido, foram repassados R$ 60,00 milhões à Telebrás para a
instalação de conexão de internet via satélite em 6.500 escolas públicas rurais. Além
disso, R$ 1,46 milhão foi pago à Universidade Federal do Paraná, para realização de
pesquisa multidisciplinar nas áreas de software livre e informática na educação,
relacionadas ao Portal Integrado de Objetos Educacionais. Também foram destinados
R$ 600 mil à realização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Distrito
Federal; e, por fim, foram repassados R$ 27,60 mil para a construção do novo sistema
de avaliação de tecnologias educacionais de acordo com o Guia de Tecnologia
Educacional da SEB/MEC. Dessa forma, foram apoiadas 6.503 iniciativas,
considerando as 6.500 escolas apoiadas e as outras 3 iniciativas apoiadas (pesquisa de
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software, semana de ciência e tecnologia e sistema de avaliação de tecnologias
educacionais);
d) apoio ao Pnae: com recursos da ordem de R$ 3,92 milhões, deu-se
continuidade ao Projeto “Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar
(Cecane)” desenvolvido por 15 Universidades Federais. Além disso, com o valor de R$
10,00 milhões, repassados à Agência Brasileira de Cooperação (ABC) do Ministério de
Relações Exteriores (MRE), a fim de apoiar o fortalecimento de Programas de
Alimentação Escolar Sustentáveis (Paes), foram apoiadas mais 2 iniciativas. Dessa
forma, com os recursos acima informados, no total de R$ 13,92 milhões, foram
apoiadas 17 iniciativas;
e) apoio ao PAR: foram contratados 46 consultores para realizar atividades
relacionadas à análise e monitoramento da execução física, orçamentária, financeira e
prestação de contas de planos de ações articulados e convênios pactuados com órgãos
estaduais e municipais, para viabilizar formação, gestão, avaliação e contratação de
materiais, serviços, equipamentos e obras de infraestrutura. Para possibilitar essa
iniciativa, foram repassados à Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI) para a
Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), recursos na ordem de R$ 2,00 milhões, tendo
sido apoiada 1 iniciativa. Ademais, foram apoiadas outras 18 iniciativas em suporte à
implementação de programas e políticas para a Educação Básica, no âmbito do PAR,
com o valor de R$ 2,53 milhões. Portanto, com o total de 4,53 milhões, foram apoiadas
19 iniciativas;
f) apoio à implementação de escolas de Ensino Médio em Tempo Integral: para a
promoção do acesso e da permanência dos alunos entre 15 e 17 anos no Ensino Médio,
bem como para a melhoria dessa etapa de ensino, foram repassados R$ 369,19 milhões,
a todos os estados e ao Distrito Federal, contabilizando, assim, 27 iniciativas apoiadas;
g) apoio à infraestrutura escolar: essa iniciativa agregou despesas referentes a
reformas de escolas de Educação Básica urbana e do campo, no valor de R$ 2,34
milhões, bem como despesas com a realização de ações de gestão, monitoramento e
avaliação de obras dos sistemas de ensino, no âmbito da Educação Básica, no valor de
R$ 19,05 milhões. Nesse contexto, com o total de R$ 21,34 milhões, foram atendidas
316 obras.
Diante do exposto, observa-se que a meta física realizada superou bastante a
meta prevista. Isso se explica pelo fato de que, quando da elaboração da proposta
orçamentária, considerou-se ente federado apoiado como iniciativa. No decorrer do
exercício, ao analisar a execução dos programas e projetos no âmbito da ação 0509,
optou-se por considerar, na maioria dos casos, escola apoiada como iniciativa.
Quanto aos Restos a Pagar Não Processados do exercício, no valor de R$ 489,65
milhões, R$ 9,34 milhões se referem a empenhos de emenda parlamentar individual,
efetivados no final do exercício. O restante, no valor de R$ 480,31 milhões, oriundo do
orçamento próprio do FNDE, será destinado ao atendimento de iniciativas voltadas ao
apoio à implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), no valor de R$
100,45 milhões; à aquisição de veículos escolares, no valor de R$ 59,85 milhões; à
implementação do Ensino Médio em Tempo Integral, no valor de R$ 106,13 milhões, à
Infraestrutura Escolar para instituições de Educação Básica (construção, ampliação,
reforma e aquisição de mobiliário e equipamentos), no valor de R$ 184,09, e outras
iniciativas.
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O valor significativo de inscrição em Restos a Pagar se explica principalmente
pelo fato de que quase 80% do valor das suplementações mencionadas anteriormente
terem sido efetivadas no último trimestre do ano, o que ocasionou a efetivação dos
respectivos empenhos apenas nesse trimestre. Além disso, tem-se a peculiaridade da
execução dos objetos de infraestrutura escolar, cuja liberação de recursos ocorre, no
caso de aquisição de mobiliário e equipamentos, apenas a partir da comprovação pelo
ente federado da contratação dos itens pactuados no Termo de Compromisso
correspondente; e, no caso de obras, de acordo com o avanço físico de cada projeto.
Em relação aos Restos a Pagar Não Processados liquidados no exercício de
2017, informa-se que houve a execução, no valor de R$ 511,36 milhões, para atender a
2.087 iniciativas de apoio à Infraestrutura Escolar da Educação Básica (construção,
reforma, ampliação e aquisição de mobiliário e equipamento), ao Pnaic, ao Pacto
Nacional do Ensino Médio, a ações voltadas para a Diversidade, aos Programas
Caminho da Escola, Alimentação Escolar (Pnae), Tecnologias Educacionais (ProInfo),
entre outros.
Por fim, no Quadro Q.2.3.2.1.2, a seguir, estão demonstradas, de forma resumida,
as execuções física, orçamentária e financeira ocorridas no âmbito da ação orçamentária
0509 em 2017.
Quadro Q.2.3.2.1.2 – Ação Orçamentária 0509
Identificação da Ação
Responsabilidade do FNDE
na execução da ação
Código
Título
Objetivo
Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

Dotação
Inicial
940.836.206,00

( x ) Integral

(

) Parcial

12.847.2080.0509
Tipo: Operações Especiais
Apoio à Infraestrutura para a Educação Básica
1007
Educação de qualidade para todos
Código: 2080
Tipo: Temático
26298
( )Sim ( x )Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Lei Orçamentária do exercício
Execução Orçamentária e Financeira
Despesa
Restos a Pagar do exercício
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados Não Processados

1.122.989.588,00

978.739.313,65

489.086.511,93

488.832.344,06

-

Execução Física
Meta
Unidade de
Descrição da meta
medida
Prevista
Reprogramada
Projeto apoiado
Unidade
2.88626
3.445
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Unidade de
Valor em 1º janeiro
Valor Liquidado
Valor Cancelado
Descrição da Meta
medida
952.552.871,07
511.365.737,75
3.257.716,56
Projeto apoiado
Unidade

Fonte: Execuções Orçamentária e Financeira – Tesouro Gerencial 2017
Execução Física – FNDE/Difin/Cplan27

26
27

Meta prevista incluindo as emendas parlamentares.
Coordenação de Planejamento
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489.652.801,72

Realizada
8.156

Realizada
2.087

2.3.2.1.3 Ação Orçamentária 0E53 – Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica (Caminho
da Escola)

O Programa Caminho da Escola, conforme estabelecido pelo Decreto nº
6.768/2009, consiste no apoio da União aos sistemas públicos de Educação Básica dos
estados, Distrito Federal e municípios para aquisição de veículos para transporte dos
estudantes das zonas rural e ribeirinhas.
Seu objetivo é contribuir para a redução da evasão escolar por meio da
renovação, padronização e ampliação da frota de veículos escolares, de forma a
melhorar a segurança e a qualidade do transporte dos estudantes das redes estaduais e
municipais no âmbito da Educação Básica. Como consequência, o Programa propicia a
redução dos preços dos veículos escolares e o aumento da transparência nas aquisições
desses veículos.
Assim, mediante pregões eletrônicos de registro de preços nacional, o FNDE
viabiliza a aquisição de ônibus, lanchas e bicicletas fabricados com especificações
adequadas ao tráfego em áreas rurais e ribeirinhas. Para tanto, existem três formas para
estados, municípios e Distrito Federal participarem do Programa Caminho da Escola:
com recursos próprios, bastando aderir à ata de registro de preços disponibilizada pelo
FNDE; via assistência financeira, pelo FNDE, no âmbito do Plano de Ações Articuladas
(PAR); e por meio de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), que disponibiliza linha de crédito especial para a
aquisição de ônibus e embarcações escolares.
No Brasil, mais de 9 milhões de estudantes da Educação Básica da rede pública
dependem do transporte escolar ofertado gratuitamente pelos entes públicos para irem
às escolas. Desse total, 4,5 milhões residem em área rural, de acordo com o Censo
Escolar do ano de 2016.
Considerando apenas o universo de estudantes rurais da Educação Básica
pública, seria necessária uma frota de 145 mil veículos escolares, com capacidade média
de 31 passageiros, para garantir o acesso à educação para esses estudantes.
Nesse contexto, de 2008 a 2017, foram adquiridos pelos entes federados, por
intermédio das transferências financeiras realizadas pelo FNDE, 30.398 veículos,
viabilizados pela adesão ao registro de preço nacional, o que representa
aproximadamente 67% do total de veículos escolares adquiridos no âmbito do Programa
Caminho da Escola.
Além disso, se somadas todas as fontes de recursos (recursos do FNDE,
financiamento BNDES e recursos próprios dos entes federados) para aquisição de
veículos, nesse mesmo período, foram adquiridos 45.320 ônibus escolares pelo
Programa Caminho da Escola, conforme se verifica no Gráfico G. 2.3.2.1.3, a seguir.
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Gráfico G.2.3.2.1.3 – Caminho da Escola: Ônibus Adquiridos
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Fonte: FNDE/Dirae (Simec, indicador 1865 - Ônibus adquiridos - dados obtidos em 18.1.2018)

A contribuição do Governo Federal durante esse período, da ordem de R$ 6,1
bilhões, comparada com o valor investido por todas as fontes de recursos para aquisição
de veículos, representa 69%. Essa contribuição pode ser considerada uma importante
conquista diante da carência do país por transporte escolar de qualidade, sobretudo
quando nos deparamos com estudantes rurais conduzidos, em sua grande maioria, por
veículos totalmente inadequados, como ônibus muito velhos e em péssimas condições
de conservação, vans, caminhonetes e caminhões inadequados para o transporte escolar.
Ao todo, 5.498 dos 5.570 municípios brasileiros, que corresponde a
aproximadamente 98,7%, foram beneficiados com ônibus escolares, um investimento de
R$ 8,8 bilhões oriundos de recursos do FNDE, recursos de financiamento do BNDES e
recursos próprios dos estados e municípios, conforme se constata no Quadro
Q.2.3.2.1.3.A, a seguir.
Quadro Q.2.3.2.1.3.A – Total de Municípios Beneficiados e Total de Recursos (dados
acumulados)
Ônibus

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Municípios beneficiados

1.134

2.103

2.354 1.103

3.248

1.838 1.431

131

Recursos (Em R$ 1.000,00
milhões)

339,0

586,1

1.136,5

548,2

2.765,8 1.239,5

879,5

Fonte: FNDE/Dirae/Cgame
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116,0

2016
1.167
742,9

2017
987
555,8

Total
5.498
8.872,4

Vale destacar que o primeiro modelo de veículo projetado para o Programa foi o
ônibus rural escolar (ORE). Em parceria com o Inmetro28 e com especialistas de
Universidades Federais, o FNDE definiu especificações e características para compor
um veículo com estrutura adequada para trafegar nas vias rurais, inclusive naquelas que
apresentam condições severas de tráfego, para proporcionar aos estudantes residentes na
zona rural um transporte escolar seguro e de qualidade. Essas especificações anualmente
sofrem alterações, a fim de adequar ainda mais esse veículo às necessidades dos
estudantes.
Além do ônibus escolar rural, foi desenvolvido também o Ônibus Urbano
Escolar Acessível (Onurea), que constitui uma das ações do Plano Viver sem Limite e
se insere no âmbito da Política Nacional Inclusiva, lançada pelo Governo Federal, em
2009, por meio do Decreto nº 6.949/2009.
O Ônibus Urbano Escolar Acessível é uma oportunidade para os Entes
Federados incentivarem o acesso, a participação e a aprendizagem dos estudantes com
deficiência ou mobilidade reduzida nas classes comuns das escolas públicas de ensino
regular e do Atendimento Educacional Especializado (AEE), garantindo a
transversalidade da Educação Especial em todas as etapas, os níveis e as modalidades de
ensino.
Quanto ao aspecto orçamentário, registra-se que o Programa Caminho da Escola
é executado, principalmente, por meio da ação orçamentária 0E53 – Aquisição de
Veículos para o Transporte Escolar da Educação Básica-Caminho da Escola, a qual, em
2017, teve como dotação inicial quase R$ 354,23 milhões, sendo R$ 140,00 milhões
alocados no orçamento próprio do FNDE, e R$ 214,28 milhões, no orçamento destinado
ao atendimento de emendas parlamentares. Entretanto, a ação sofreu um cancelamento
orçamentário da ordem de R$ 46,42 milhões, os quais foram destinados a outras
políticas educacionais. Dessa forma, a dotação final (atualizada) da ação alcançou R$
307,80 milhões.
Do total da dotação atualizada, foram empenhados aproximadamente R$ 96,40
milhões. A diferença de R$ 211,40 milhões, verificada entre a dotação final e a despesa
empenhada, refere-se às emendas parlamentares para as quais não houve
disponibilidade de limite empenho. Ainda, foram liquidados e pagos quase R$ 8,34
milhões, executados no localizador nacional, para atender exclusivamente à aquisição
de ônibus no âmbito do Programa Nacional de Educação do Campo (Pronacampo). Por
fim, foram inscritos em Restos a Pagar Não Processados R$ 88,06 milhões, oriundos de
empenhos de emendas parlamentares.
Quanto à execução física com o orçamento do exercício, havia sido prevista uma
meta de 1.505 veículos, incluindo as emendas parlamentares. Para essa contabilização,
foi estimado um valor unitário médio do veículo em torno de R$ 214.580,00 (pregões
eletrônicos vigentes em 2016).
Entretanto, em virtude do cancelamento da dotação inicial, conforme
mencionado anteriormente, foi necessário efetuar uma reprogramação dessa meta para
1.289 veículos. Todavia, apenas 39 veículos foram adquiridos com o valor liquidado de
28

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
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R$ 8,34 milhões. Isso se explica pelo fato de que 72,4% do total empenhado ocorreu no
final do exercício de 2017, não havendo, portanto, tempo hábil para liquidação e
pagamento da despesa. Isso porque os dois últimos estágios da execução da despesa
dependem, nesse caso, em grande parte, dos esforços dos entes federados para execução
do objeto.
Quanto à previsão de execução física com os valores inscritos em Restos a Pagar
no exercício de 2017, no valor de R$ 88,06 milhões, pretende-se apoiar a aquisição de
358 veículos.
No que se refere à execução física com Restos a Pagar Não Processados de
exercícios anteriores e liquidados em 2017, no valor de R$ 130,41 milhões, informa-se
que foram adquiridos 608 ônibus escolares.
A seguir, estão demonstradas resumidamente as informações sobre as execuções
orçamentária, financeira e física da ação 0E53, em 2017.
Quadro Q.2.3.2.1.3.B – Ação Orçamentária 0E53
Responsabilidade do FNDE
na execução da ação
Código
Título
Objetivo
Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

( x ) Integral

(

Identificação da Ação
) Parcial

12.368.2080.0E53
Tipo: Operações Especiais
Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar da Educação Básica- Caminho da Escola
1007
Educação de qualidade para todos
Código: 2080
Tipo: Temático
26298
( )Sim ( x )Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Lei Orçamentária do exercício
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Restos a Pagar do exercício
Não
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Processados
354.227.036,00 307.801.633,00 96.397.147,00 8.335.894,00
8.335.894,00
88.061.253,00
Execução Física
Meta
Unidade de
Descrição da meta
medida
Prevista Reprogramada Realizada
Veículo adquirido
unidade
1.50529
1.289
39
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Valor em 1º
janeiro

Valor Liquidado

Valor
Cancelado

Descrição da Meta

Unidade de
medida

Realizada

179.110.401,61

130.412.626,50

120.146,65

Veículo adquirido

unidade

608

Fonte: Execuções orçamentária e financeira – Tesouro Gerencial 2017
Execução Física – FNDE/Dirae/Cgame

Parceiros
Um dos principais parceiros do Programa Caminho da Escola é o Inmetro, que
define especificações e características para compor um veículo adequado a trafegar em
diversas condições de vias, com objetivo de proporcionar aos alunos da zona rural um
transporte escolar seguro e de qualidade. Essas especificações, anualmente, vêm sendo

29

Meta prevista incluindo as emendas parlamentares.
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revisadas com o objetivo de aprimoramento e novas adequações às necessidades dos
estudantes.
Nos últimos anos, o FNDE tem realizado uma série de estudos e pesquisas sobre
o Transporte Escolar e, para isso, contou com importante colaboração dos gestores
estaduais e municipais, os quais auxiliam no estabelecimento de normas e definição de
novas ações para o Programa. Nesse sentido, as Prefeituras e Secretarias de Educação
são fundamentais no processo.
Ainda no campo das contribuições para estudos e pesquisas, o FNDE
estabeleceu parceria com a Marinha do Brasil e universidades federais para o
desenvolvimento de trabalho de análise das necessidades de crianças ribeirinhas
relacionadas ao Transporte Escolar Rural Aquaviário, resultando no livro denominado
“Transporte Escolar Aquaviário na Amazônia: Desafios e Perspectivas”, cujo trabalho
de pesquisa aponta as barreiras enfrentadas por crianças e jovens ribeirinhos que viajam
por horas em condições precárias, desafiando os rios, para estudar.
Outro importante parceiro do Programa Caminho da Escola é o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ao qual compete, em concordância
com o Conselho Monetário Nacional (CMN) e de acordo com a demanda apresentada
pelo Ministério da Educação, definir o montante total da linha de crédito e as condições
para financiamento dos bens a serem adquiridos no âmbito do Programa.
2.3.2.1.4 Ação Orçamentária 12KU – Implantação de Escolas para Educação Infantil

Em observância ao ordenamento constitucional, a Educação Infantil orbita nos
limites de atribuições cabíveis aos municípios, com o apoio dos demais entes da
federação. Todavia, analisando a necessidade de garantir o acesso de crianças a creches
e pré-escolas da rede pública, de forma igualitária e sem distinção em razão de aspectos
geográficos, populacionais ou socioeconômicos, em 2007, foi instituído o Programa
Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública
de Educação Infantil, conhecido como ProInfância. O objetivo da União, nesse sentido,
é prestar assistência técnica e financeira aos entes municipais e ao Distrito Federal em
busca de uma educação pública, gratuita e de qualidade.
Esse apoio visa promover ações supletivas e redistributivas, para a correção
progressiva das disparidades de acesso e garantia do padrão mínimo de qualidade de
ensino, com o intuito de proporcionar à sociedade a melhoria da infraestrutura da rede
física escolar de Educação Infantil pública, a fim de ajustá-las às condições ideais de
ensino-aprendizagem.
Ademais, a política nacional de Educação Infantil, realizada por meio do
ProInfância, encontra-se priorizada na Meta 1 do Plano Nacional de Educação (PNE)
que estabeleceu a universalização da dessa etapa de ensino na pré-escola e a ampliação
da oferta em Creches.
Por meio do Programa, a União repassa recursos aos entes para a construção de
unidades de Educação Infantil padronizadas, bem como para a aquisição dos mobiliários
e equipamentos, a fim de proporcionar as condições necessárias ao funcionamento
adequado dessas unidades, com vistas a garantir não apenas a expansão da oferta, mas
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também a qualidade no atendimento às crianças de 0 a 6 anos de idade, em creches e
pré-escolas.
É importante ressaltar que, a partir de 2011, o ProInfância passou a ser
contemplado com recursos oriundos do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC2),
dando início à realização de transferências automáticas a municípios, estados e Distrito
Federal, a título de apoio financeiro para construção de unidades de Educação Infantil
do Programa.
Assim, a pactuação passou a ser executada por meio de Termos de
Compromissos, validados eletronicamente pelo gestor municipal, após aprovação
técnica do projeto pleiteado e o empenho orçamentário efetuado pelo FNDE. Essa
simplificação proporcionou mais celeridade e dinamização ao processo de repasse, que,
no caso das obras, é plurianual e realizado em parcelas, de acordo com a execução física
de cada projeto.
Quanto ao aspecto orçamentário, informa-se que esses projetos são executados,
em grande parte, por meio da ação orçamentária 12KU – Apoio à Implantação de
Escolas para Educação Infantil. Porquanto, para atender à meta física prevista de 2.150
escolas apoiadas, a dotação inicial alocada pela Lei Orçamentária de 2017 foi de R$
728,76 milhões. Não obstante, a ação sofreu cancelamentos orçamentários da ordem de
R$ 647,71 milhões, atingindo uma dotação final (atualizada) de aproximadamente R$
81,06 milhões.
Quanto à execução física, importa esclarecer que, dos R$ 66,23 milhões
empenhados, R$ 968,53 mil foram destinados a apoiar 1 nova obra pactuada. O restante
foi designado a projetos computados em metas de exercícios anteriores, que já se
encontravam em andamento. Tal complementação foi realizada de acordo com a
situação e o avanço físico de cada obra.
Ainda em relação à execução física, esclarece-se que são considerados apenas
novos projetos pactuados como meta física realizada.
Outrossim, ressalta-se que, também devido à peculiaridade da sistemática da
liberação de recursos mencionada anteriormente, houve um volume considerável de
inscrição em Restos a Pagar Não Processados do exercício de 2017, no valor de R$
56,33 milhões. Já, em relação aos Restos a Pagar Não Processados de exercícios
anteriores e liquidados em 2017, informa-se que foram apoiadas 93 escolas. Ainda
concernente a essas obras, cabe pontuar que não se referem a projetos concluídos.
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A seguir, estão apresentadas resumidamente as execuções física, orçamentária e
financeira da ação 12KU.
Quadro Q.2.3.2.1.4 – Ação Orçamentária 12KU
Responsabilidade do FNDE
na execução da ação
Código
Título
Objetivo
Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

( x ) Integral

Identificação da Ação
( ) Parcial

12.365.2080.12KU
Tipo: Projeto
Apoio à Implantação de Escolas para Educação Infantil
1007
Educação de qualidade para todos. Código: 2080
Tipo: Temático
26298
( x )Sim ( )Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Lei Orçamentária do exercício
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Restos a Pagar do exercício
Não
Inicial
Final
Empenhada Liquidada
Paga
Processados
Processados
728.765.560,00
81.059.120,00 66.226.238,69 9.894.211,63 9.894.211,63
56.332.027,06
Execução Física
Meta
Unidade de
Descrição da meta
medida
Prevista Reprogramada Realizada
Escola apoiada
Unidade
2.15030
240
1
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Valor em 1º
Valor
Unidade de
Valor Liquidado
Descrição da Meta
Realizada
janeiro
Cancelado
medida
4.251.922.614,26
365.370.959,59
61.227.602,68
Escola apoiada
Unidade
93

Fonte: Execuções Orçamentária e Financeira – Tesouro Gerencial 2017
Execução Física – FNDE/Digap – Sigef e Simec, extraído em 2 de janeiro de 2018.

2.3.2.1.5 Ação Orçamentária 12KV – Implantação e Adequação de Estruturas Esportivas Escolares

Considerando que a prática de exercícios físicos favorece o desenvolvimento
motor, contribui para a integração social da criança e do adolescente, colabora para que
os alunos adquiram autoconfiança, melhorem a autoestima, reduzam o estresse do dia a
dia, a partir de 2011, foi intensificada a prestação de assistência técnica e financeira aos
entes governamentais, com recursos provenientes do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC2), para a implantação e adequação de estruturas esportivas escolares.
Para viabilizar esse apoio, são repassados recursos às prefeituras e às Secretarias
Estaduais de Educação, considerando as demandas apresentadas pelos entes quando da
elaboração do PAR, prevendo investimentos para construção de quadras esportivas
escolares e cobertura de quadras existentes, e promovendo o acesso dos alunos a
equipamentos contemplados com padrões de qualidade.
Conforme estabelece a Resolução CD/FNDE nº 7/2015, os repasses, no âmbito
do PAR e PAC2, são realizados em consonância com a execução física de cada obra,
que, por sua vez, deve ser comprovada mediante a inserção de informações pelos entes
beneficiados, no Módulo de Monitoramento de Obras – Obras 2.0, no Simec.
Posteriormente, a equipe técnica do FNDE realiza análise dessas informações inseridas,
liberando os recursos em parcelas, de acordo com o que foi efetivamente executado.
30
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Assim, esclarece-se que o apoio financeiro é efetuado plurianualmente, já que depende
substancialmente da execução do objeto pactuado.
Quanto ao aspecto orçamentário, informa-se que esses projetos são executados
por meio da ação orçamentária 12KV – Implantação e Adequação de Estruturas
Esportivas Escolares. Assim, para atender à meta física de 1.404 projetos apoiados,
prevista inicialmente, a dotação inicial foi de R$ 216,62 milhões.
Todavia, importa esclarecer que, em 2017, o valor empenhado de R$ 163,62
milhões foi destinado a complementar 950 projetos computados em metas de exercícios
anteriores, já em andamento, que, por sua vez, estão registrados como meta realizada
com Restos a Pagar Não Processados de exercícios anteriores e liquidados em 2017. Tal
aporte foi realizado de acordo com a situação e o avanço físico de cada obra. Assim, por
não haver novos projetos pactuados, no Quadro Q.2.3.2.1.5, a seguir, não foi informada
a meta física realizada. Ainda concernente a essas obras, cabe pontuar que não se
referem a projetos concluídos.
Outrossim, ressalta-se que, também devido à peculiaridade da sistemática da
liberação de recursos mencionada anteriormente, houve um volume considerável de
inscrição em Restos a Pagar Não Processados do exercício de 2017, no valor de R$
158,59 milhões.
A seguir, estão apresentadas resumidamente as execuções física, orçamentária e
financeira da ação 12KV.
Quadro Q.2.3.2.1.5 – Ação Orçamentária 12KV
Responsabilidade do FNDE
na execução da ação
Código
Título
Objetivo
Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

( x ) Integral

Identificação da Ação
( ) Parcial

12.368.2080.12KV
Tipo: Projeto
Implantação e Adequação de Estruturas Esportivas Escolares
1007
Educação de qualidade para todos. Código: 2080
Tipo: Temático
26298
( x )Sim ( )Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Lei Orçamentária do exercício
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Restos a Pagar do exercício
Não
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Processados
216.620.000,00 216.620.000,00 163.870.000,00 5.281.046,27 5.281.046,27
158.588.953,73
Execução Física
Meta
Unidade de
Descrição da meta
medida
Prevista Reprogramada Realizada
Projeto Apoiado
Unidade
1.40431
0
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Valor em 1º
Valor
Unidade de
Valor Liquidado
Descrição da Meta
Realizada
janeiro
Cancelado
medida
1.334.843.597,93
116.004.102,38
6.365.937,26
Projeto Apoiado
Unidade
950

Fonte: Execuções Orçamentária e Financeira – Tesouro Gerencial 2017
Execução Física – FNDE/Digap – Sigef e Simec, extraído em 2 de janeiro de 2018.
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2.3.2.2 Outras Ações Orçamentárias Discricionárias e Fatores Intervenientes
2.3.2.2.1 Ação Orçamentária 20RQ - Produção, Aquisição e Distribuição de Livros e Materiais
Didáticos e Pedagógicos para Educação Básica

O Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), conforme o
Decreto nº 9.099/2017, teve seu escopo ampliado, e atualmente, se destina a
disponibilizar obras didáticas, pedagógicas e literárias, entre outros materiais de apoio à
prática educativa, de forma gratuita, às escolas públicas de Educação Básica das redes
federal, estaduais, municipais e distrital e também às instituições de Educação Infantil
comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas ao Poder
Público.
O Decreto unificou as ações de aquisição e distribuição de livros didáticos e
literários, anteriormente contempladas pelo Programa Nacional do Livro Didático
(PNLD) e pelo Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE).
Quanto à forma de implementação, esclarece-se que, embora os livros do PNLD
sejam adquiridos e enviados às escolas todos os anos, o Programa é executado em ciclos
trienais. Assim a cada três anos, os professores de uma determinada etapa de ensino
fazem uma nova escolha das obras que vão adotar. Depois disso, os livros selecionados
são enviados à escola para serem utilizados também nos dois anos seguintes.
Em 2017, foram adquiridos e distribuídos livros para atender às seguintes
iniciativas: PNLD-Regular (Ensinos Fundamental e Médio), PNLD-Campo (Ensino
Fundamental-Anos Iniciais) e PNLD- EJA (Ensino Fundamental).
No âmbito do PNLD-Regular, foram contemplados estudantes e professores de
1º ao 3º ano do Ensino Médio, com a substituição de todos os livros, que, por sua vez,
serão utilizados entre 2018 e 2020. Também receberam livros novos, mas em uma
proporção inferior à quantidade de alunos, os estudantes do 1º ao 9º ano do Ensino
Fundamental. Os exemplares adquiridos, que já haviam sido escolhidos pelos
professores em anos anteriores, foram destinados a cobrir eventuais acréscimos de
matrícula ou substituir os que foram danificados ou não devolvidos ao longo do ano
anterior.
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No Quadro Q.2.3.2.2.1.A, a seguir, estão demonstradas as execuções física e
orçamentária do PNLD 2018.
Quadro Q.2.3.2.2.1.A– Demonstrativo físico-financeiro do PNLD-Regular 2018
Ano

Componentes
curriculares

Tipo dos livros

1º, 2º e 3º anos

Alfabetização
Matemática,
Letramento e
Alfabetização e
Ciências Humanas e
da Natureza

Consumíveis

2º ao 5º ano

Ciências, História e
Geografia ou
Ciências Humanas e
da Natureza

Reutilizáveis

4º e 5º ano

Matemática e Língua
Portuguesa

Reutilizáveis

4º ou 5º ano

Livro Regional

Reutilizável

Matemática, Língua
Portuguesa, Ciências,
História e Geografia

Reutilizáveis

Etapa de ensino

Ensino Fundamental
Anos iniciais

Ensino Fundamental
Anos finais

Ensino Médio

6º ao 9º ano
Língua Estrangeira
Moderna (Inglês ou
Espanhol)

Consumíveis

Língua Portuguesa,
Matemática, História,
Geografia, Biologia,
Química e Física.

Reutilizáveis

1º ao 3º ano
Língua Estrangeira
Moderna (Inglês e
Espanhol), Arte,
Filosofia e
Sociologia.

Número de
exemplares
adquiridos

Valor empenhado da
aquisição e
distribuição em 2017
(R$)

26.359.775

274.880.501,11

27.615.896

287.979.367,46

89.381.588

1.064.243.136,95

Consumíveis

Total

Fonte: FNDE/Dirae
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143.357.259

1.627.103.005,52

Para oferecer aos estudantes livros com um contexto mais próximo a sua
realidade socioeconômica, o FNDE executa anualmente o PNLD-Campo. Os livros
adquiridos são direcionados a estudantes do 1º ao 5º ano de escolas situadas em zonas
rurais das redes beneficiárias. Em 2017, as aquisições para esse público somaram
aproximadamente 7,17 milhões de exemplares, conforme especificado no Quadro
Q.2.3.2.2.1.B, a seguir.
Quadro Q.2.3.2.2.1.B – Demonstrativo físico-orçamentário do PNLD-Campo 2018
Etapa de ensino

Ano

Componentes curriculares de cada
obra

1º ano

Letramento e alfabetização e
Alfabetização matemática

Tipo dos
livros

Total de livros
adquiridos

Valor empenhados da
aquisição em 2017 (R$)

Consumíveis

7.167.788

50.223.595,71

Letramento e Alfabetização,
Geografia e História
Ensino
Fundamental
Anos Iniciais

2º e 3º
ano
Alfabetização Matemática e Ciências
Arte
Língua Portuguesa, Geografia e
História.
4º e 5º
ano

Matemática e Ciências
Artes
Livro Regional

Fonte: FNDE/Dirae
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Seguindo a linha do atendimento diferenciado, importa mencionar que,
considerando um contexto sociocultural peculiar, os estudantes da Educação de Jovens e
Adultos (EJA) são atendidos com livros específicos no PNLD-EJA. Em 2017, foram
adquiridos 3,37 milhões de livros para estudantes dessa modalidade do Ensino
Fundamental.
Quadro Q.2.3.2.2.1.C – Demonstrativo Físico-Orçamentário PNLD-EJA 2018
Etapa de
ensino

Ano

1º ao 5º ano
Ensino
Fundamental
6º ao 9º ano

Componentes Curriculares
Letramento e Alfabetização,
Alfabetização Matemática,
Língua Portuguesa, Matemática,
História, Geografia, Artes,
Ciências, História Regional e
Geografia Regional
Língua Portuguesa, Matemática,
História, Geografia, Artes,
Ciências, Língua Estrangeira
Moderna (Inglês e Espanhol)

Tipos dos livros

Número de
exemplares
adquiridos

Consumíveis

915.246

Consumíveis

2.458.874

Total

3.374.120

Valor empenhado
da aquisição em
2017 (R$)

11.619.638,85

31.216.992,87

42.836.631,72

Fonte: FNDE/Dirae

Nesse contexto, para alcançar os objetivos propostos, em 2017, o Programa foi
executado por meio da ação orçamentária 20RQ – Produção, Aquisição e Distribuição
de Livros e Materiais Didáticos e Pedagógicos para Educação Básica.
Assim, com vistas a atender às despesas previstas, a dotação inicial de 2017, para
a ação em comento foi de R$ 1,98 bilhão. Entretanto, após alterações orçamentárias que
totalizaram cancelamento de R$ 258 milhões para atender outras políticas educacionais,
a dotação final (atualizada) da ação alcançou aproximadamente R$ 1,73 bilhão.
Assim, em 2017, o FNDE empenhou o total de R$ 1,72 bilhão na aquisição de
cerca de 154 milhões de livros destinados à distribuição a estudantes e professores para
utilização em 2018, bem como na execução de ações de apoio ao Programa, como a
triagem e controle de qualidade realizado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo (IPT), a descentralização de crédito para a realização da avaliação
dos livros didáticos, entre outras ações.
Como as etapas anteriores de avaliação das obras pelo Ministério da Educação e
a escolha pelos professores preponderam durante o primeiro semestre do ano, a
aquisição e a entrega dos livros para o Programa ocorrem normalmente durante o
segundo semestre do ano. Por causa dessa característica natural do PNLD, há uma
concentração da execução orçamentária no final do exercício, tendo sido gerado um
volume de R$ 920 milhões inscrito em Restos a Pagar em 2017.
Ainda sobre o valor inscrito como Restos a Pagar, é importante observar também
que o Programa possui um cronograma de execução com especificidades. Parte
significativa dos livros adquiridos é produzida e entregue pelos fornecedores no final do
ano, colocando a liquidação da despesa até o início do ano seguinte. Em 2015, esses
livros foram entregues pelas editoras entre os meses de outubro e dezembro, para a
distribuição às escolas antes do início do ano letivo de 2016.
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Vale também esclarecer que a execução física realizada com Restos a Pagar de
exercícios anteriores foi informada no Relatório de Gestão de 2016 e contabilizada no
momento do empenho e da assinatura do contrato do FNDE com as fornecedoras dos
Programas do Livro. Para não incorrer em dupla contagem, no Quadro Q.2.3.2.2.1.D –
Ação Orçamentária 20RQ, não consta o número da meta física realizada com esse
Restos a Pagar.
A seguir, estão apresentadas resumidamente as execuções orçamentária,
financeira e física da ação orçamentária 20RQ.
Quadro Q.2.3.2.2.1.D – Ação Orçamentária 20RQ

Identificação da Ação
Responsabilidade do FNDE
na execução da ação
Código
Título
Objetivo
Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

Dotação
Inicial
1.985.000.000,00

( x ) Integral

(

) Parcial

12.368.2080.20RQ
Tipo: Atividade
Produção, Aquisição e Distribuição de Livros e Materiais Didáticos e Pedagógicos para Educação Básica
1007
Educação de qualidade para todos
Código: 2080
Tipo: Temático
26298
( )Sim ( x )Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Lei Orçamentária do exercício
Execução Orçamentária e Financeira
Despesa
Restos a Pagar do exercício
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Não Processados

1.727.000.000,00

1.724.639.383,02

Descrição da meta

804.894.095,68
Execução Física
Unidade de
medida

Material distribuído

Unidade

804.877.601,32

16.494,36

Prevista

Meta
Reprogramada

160.786.330

154.000.000

919.745.287,34

Realizada
154.000.000 *

Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Unidade de
Valor em 1º janeiro
Valor Liquidado
Valor Cancelado
Descrição da Meta
medida
595.809.834,76

560.258.238,94

6.983.144,54

Material distribuído

Unidade

Fonte: Execuções orçamentária e financeira – Tesouro Gerencial 2017
Execução física – FNDE/Dirae/CGpli32
* Considerando a natureza plurianual da execução das iniciativas do PNLD, bem como as especificidades
da aquisição e distribuição, optou-se por utilizar o valor empenhado como base para cálculo da meta
física, tendo em vista que a execução do Programa extrapola o exercício financeiro.

Boas Práticas de Gestão
Desenvolvimento de Ferramentas para execução do PNLD
Para melhoria na operacionalização do Programa, foram implementadas novas
ferramentas que favoreceram a execução das ações de remanejamento de livros,
solicitação de livros da reserva técnica e adesão ao Programa.

32

Coordenação Geral dos Programas do Livro
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Realizada
-

Desde 2016, o PNLD utiliza a plataforma do PDDE Interativo, do Simec, como
interface com as redes de ensino. No ano de 2017, a ferramenta foi aprimorada para que
a solicitação de livros da reserva técnica também pudesse atender às escolas federais.
Uma inovação no processo de solicitação foi que o sistema permitiu às escolas e
às secretarias acesso simultâneo, de forma que as escolas municipais, estaduais e
distritais solicitavam os livros e as secretarias de educação validavam esses pedidos.
Também foi permitido às secretarias solicitar livros didáticos procedentes da reserva
técnica.
A reserva técnica consiste no atendimento das escolas participantes do PNLD, no
âmbito de cada rede de ensino ou escola federal, sendo composta proporcionalmente por
todos os títulos escolhidos no país e dimensionada inicialmente para atender até 3% a
mais das matrículas projetadas para cada ano letivo.
No caso das escolas federais, atendidas, a partir de 2017, as solicitações de
reserva técnica foram realizadas mediante o Sistema PDDE Interativo e analisadas e
validadas pelos técnicos do FNDE. Ao todo, foram realizados 30 pedidos de reserva
técnica pelas redes federais de ensino, totalizando cerca de 20 mil livros.
Quanto às solicitações de remanejamento e adesão ao PNLD, a sistematização
dos processos favoreceu a execução do Programa pelas secretarias de educação e
escolas. O sistema é alimentado por cada escola, que precisa inserir os dados referentes
à quantidade de alunos matriculados e a quantidade de livros recebidos. A partir daí, o
sistema calcula e aponta sobras ou déficit de livros e indica quais outras escolas possuem
esse material para remanejamento.
O Sistema de Remanejamento é uma demanda antiga das redes de ensino e
possibilitou o registro de 16,4 mil solicitações, com mais de 422,9 mil livros pedidos. A
ferramenta permanece disponível para utilização pelas escolas a qualquer tempo.
A inclusão das adesões ao Programa, no Sistema PDDE Interativo, representa
mais um avanço na comunicação com as redes de ensino. As novas adesões serão
realizadas diretamente no sistema mediante o uso da senha do Secretário de Educação, o
que tornará dispensável o envio de documentos ao FNDE para formalizar a adesão.
Importa esclarecer que os termos de adesão antigos foram migrados para o sistema em
dezembro de 2017.
Escolha PNLD 2018
A escolha dos livros didáticos, que também acontece pelo PDDE Interativo,
apresentou algumas inovações:
• Uso da prévia do Censo Escolar de 2017, encaminhada pelo Inep, permitiu às
escolas novas participarem da escolha por meio do Sistema;
• Inclusão das escolas da rede federal no Sistema PDDE Interativo,
possibilitando que todas as escolas e institutos federais com Ensino Médio
regular pudessem realizar a escolha do PNLD 2018;
• Disponibilização de todas as obras aprovadas no PNLD 2018, proporcionando
consulta ao material na íntegra pelos professores;
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• Aumento da segurança no registro da escolha com a necessidade de troca da
senha padrão para acesso dos diretores ao sistema. Posteriormente, para
seguimento, foram solicitadas informações pessoais do diretor, no momento de
aceitar os termos e condições do PNLD 2018. Tais ações refletiram a diminuição
significativa das fraudes na escolha; e
• Inserção da aba “Acessibilidade”, no momento da escolha, permitindo que a
escola indicasse a quantidade de alunos com deficiência, por tipo e ano.
Edital PNLD 2019
O Edital nº 01/2017, que objetivou a convocação para o processo de inscrição e
avaliação de obras didáticas para o PNLD 2019, apresentou uma série de inovações em
relação ao ocorrido em anos anteriores:
• Inscrição de obras e envio dos arquivos: o edital determina que todo o material
seja encaminhado via internet, por meio do Sistema Integrado de Monitoramento
Execução e Controle (Simec) do Ministério da Educação. Essa inovação mitigou
os custos de impressão e postagem das encomendas, proporcionando redução do
impacto ambiental e agilidade no recebimento dos materiais para avaliação;
• Material digital audiovisual: o edital prevê a disponibilização de material
digital audiovisual (áudio, vídeo ou videoaula, por exemplo) que servirá como
ferramenta de auxílio ao professor, de forma alinhada e complementar ao
conteúdo do livro impresso;
• Distribuição das obras também no formato EPub3, um tipo de formato de livro
digital mais acessível que o Daisy, anteriormente distribuído pelo PNLD. O
EPub3 apresenta um formato de livro digital totalmente inclusivo por atender
também as pessoas videntes;
• Aquisição de obras para os professores da Educação Infantil;
• Aquisição dos componentes de Educação Física e Projetos Integradores para os
anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano);
• Licença aberta: a partir do PNLD 2019, o material digital com conteúdo
complementar deverá ser disponibilizado com a licença aberta do tipo Creative
Commons – Atribuição Não Comercial;
• Ciclo de quatro anos para os livros distribuídos aos anos iniciais Ensino
Fundamental do PNLD 2019; e
• Disponibilização de livros consumíveis para os anos iniciais do Ensino
Fundamental.
Concurso Literário “Faça Parte Dessa História”
Em 2017, em comemoração aos 80 anos do PNLD, foi publicado o Concurso
Literário “Faça Parte Dessa História”, o qual visa promover o envolvimento dos
estudantes das escolas públicas na execução do Programa, e, especialmente, incentiválos à prática literária.
O prazo para inscrição dos estudantes matriculados em turmas de Ensino
Fundamental e Médio das escolas públicas, obras literárias inéditas escritas em língua
portuguesa, se iniciou em 15 de dezembro de 2017 e se encerrará em 2 de março de
2018.
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Parceiros
Tendo em vista o constante aprimoramento do PNLD, seja na escolha,
distribuição ou avaliação do material entregue aos alunos, o FNDE tem ampliando as
parcerias, o que significa importante avanço para o Programa.
Por meio da parceria com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de
São Paulo (IPT), o FNDE tem envidado esforços e efetuado o controle de qualidade dos
materiais de forma mais sistematizada, objetivando sempre a melhoria da qualidade
física dos livros entregues aos alunos.
O modelo de controle de qualidade que está hoje consolidado guarda perfeita
consonância com as especificações técnicas definidas nas normas da ABNT.
O IPT, por sua vez, é o responsável pela triagem e controle de qualidade dos
livros. Como resultado direto dessa parceria tem-se a maior durabilidade do livro, maior
índice de reaproveitamento por parte dos alunos, melhor qualidade de manuseio,
propiciando uma adequada utilização, e redução das reclamações e das reposições, além
da economia para o governo.
Já a parceria realizada com o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea)
em 2017, visa o assessoramento no projeto de revisão do modelo de aquisições e
avaliação empírica do processo de escolha dos livros didáticos.
O projeto tem como objetivo a proposição de modelos alternativos de aquisições
para o PNLD, atendendo aos princípios da economicidade, transparência e equidade,
bem como a realização de diagnóstico do processo de escolha de livros e da reutilização
dos materiais pelas escolas beneficiárias.
Por fim, a parceria existente entre o FNDE e a Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos (Correios) proporcionou, em 2017, a contratação dessa empresa para a
prestação de serviços de logística integrada em âmbito nacional, no que diz respeito ao
recebimento e/ou coleta, transporte, tratamento, armazenagem temporária, distribuição e
entrega ao destinatário de todos os livros e materiais didáticos que atendem ao PNLD,
assegurando, assim, confiabilidade no atendimento às complexas operações do
Programa.
2.3.2.2.2 Ação Orçamentária 20RU – Gestão Educacional e Articulação com os Sistemas de Ensino

No âmbito dos Programas de Alimentação Escolar (Pnae), de Transporte Escolar
(Pnate e Caminho da Escola) e do Dinheiro Direto na Escola (PDDE), o FNDE é
responsável pela assistência financeira, acompanhamento, monitoramento, fiscalização
e avaliação da execução desses programas. Para isso, é importante que os técnicos da
Autarquia acompanhem, monitorem e fiscalizem as Entidades Executoras (EEx)
(estados, Distrito Federal e municípios).
Assim, em 2017, a ação orçamentária 20RU – Gestão Educacional e Articulação
com os Sistemas de Ensino teve como objetivo apoiar orçamentária e financeiramente
as iniciativas de monitoramento in loco e de formação de atores envolvidos na execução
desses Programas.
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Sendo assim, a ação orçamentária em questão consistiu, principalmente, em
permitir a realização de despesas com a aquisição de passagens e a disponibilização de
diárias, para a realização das atividades mencionadas.
Quanto ao aspecto orçamentário, em 2017, a ação em comento teve R$ 1 milhão
como dotação inicial e final. Entretanto, desse montante, foi empenhado o valor de R$
710,87 mil, e liquidado e pago o valor de R$ 688,79, tendo sido inscritos R$ 22,08 mil
em Restos a Pagar Não Processados.
Cabe ressaltar que não houve empenho de toda dotação, tendo em vista que
foram realizados apenas 5 Encontros Técnicos, em função do número reduzido de
servidores disponíveis para essa atividade. Além disso, também contribuiu para esse
cenário a não aquisição dos 5.600 Kits com material de apoio aos Conselhos de
Alimentação Escolar, em função de dificuldades no trâmite do processo que resultou no
atraso para realizar o empenho.
Em relação à meta física, importa esclarecer que o produto desta ação refere-se
ao número de entes federados apoiados. Assim, em 2017, o FNDE, no âmbito do Pnae,
realizou monitoramento em 54 Entidades Executoras (EEx), incluindo visitas em
parceria com os Cecanes. Dessas 54, 36 exerceram o papel de centro para a formação de
municípios vizinhos. Logo, entre EEx monitoradas e/ou formadas, 267 entes foram
apoiados.
Também, no que se refere ao Pnae, 375 municípios participaram dos Encontros
Técnicos realizados pelo FNDE, abrangendo as regiões nordeste, centro-oeste e sudeste.
Importa destacar que 41 municípios receberam mais de um apoio, seja ele
monitoramento, formação ou participação no Encontro Técnico. Por conseguinte, no
âmbito do Pnae, a meta física total atingida foi 601entes federados apoiados.
Quanto ao PDDE, informa-se que 169 entes federados receberam apoio técnico
e, no âmbito do Pnate, 47.
Em relação a Restos a Pagar Não Processados inscritos em 2017, informa-se que
os R$ 22,08 mil serão destinados à aquisição de 2 mil cadernos de referência sobre
Alimentação Escolar para Estudantes com Necessidades Alimentares Especiais; 2 mil
manuais de apoio para as Atividades Técnicas do Nutricionista; e 2 mil manuais de
aquisição de Produtos da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar, totalizando,
assim, 6 mil itens. Quanto aos Restos a Pagar Não Processados de exercícios anteriores,
esclarece-se que não houve liquidação.
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No Quadro Q.2.3.2.2.2, a seguir, estão demonstradas resumidamente as
informações sobre as execuções orçamentária, financeira e física da ação 20RU, em
2017.
Quadro Q.2.3.2.2.2 – Ação Orçamentária 20RU
Identificação da Ação
Responsabilidade do FNDE
( x ) Integral
( ) Parcial
na execução da ação
Código
12.368.2080.20RU
Tipo: Atividade
Título
Gestão Educacional e Articulação com os Sistemas de Ensino
Objetivo
1011
2080 - Educação de qualidade para todos
Código: 2080
Programa
Tipo: Temático
Unidade Orçamentária
26298
Ação Prioritária
( )Sim ( x )Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Lei Orçamentária do exercício
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Restos a Pagar do exercício
Não
Inicial
Final
Empenhada Liquidada
Paga
Processados
Processados
1.000.000,00
1.000.000,00
710.877,72
688.797,72 688.797,72
22.080,00
Execução Física
Meta
Unidade de
Descrição da meta
medida
Prevista Reprogramada Realizada
Ente federado apoiado
unidade
1.400
817
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Valor em 1º
Valor
Unidade de
Valor Liquidado
Descrição da Meta
Realizada
janeiro
Cancelado
medida
9.667,58
Ente federado apoiado
unidade
-

Fonte: Execuções Orçamentária e Financeira – Tesouro Gerencial 2017
Execução Física – FNDE/Dirae/Cgpae

2.3.3 Desempenho das Iniciativas Geridas e Executadas pelo FNDE
2.3.3.1 Programa Formação Pela Escola (FPE)

O Programa Formação pela Escola (FPE) visa oferecer formação continuada, na
modalidade a distância, a agentes e parceiros envolvidos com a execução, o
monitoramento, a avaliação, a prestação de contas e o controle social dos programas,
projetos e ações educacionais financiados pelo FNDE.
O FPE iniciou suas atividades em 2006 e teve sua primeira regulamentação em
2008, com Resolução CD/FNDE nº 12. Atualmente, o Programa é regulamentado pela
Resolução CD/FNDE nº 35/2012.
O público-alvo do Programa é composto, principalmente, por profissionais
envolvidos com a comunidade escolar, tais como professores da rede pública de ensino,
servidores da rede municipal e estadual, gestores, conselheiros da educação, e cidadãos
em geral.
Importa mencionar que o FPE é executado por meio de uma rede estruturada em
todos os estados, que contam, cada um deles, com coordenação estadual,
multiplicadores e tutores. A manutenção das redes estaduais é realizada pelo FNDE por
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meio do pagamento de bolsas, após a comprovação do trabalho executado. Destaca-se
que, para participar do Programa, é necessária a adesão ao Plano de Ações Articuladas
(PAR).
Nesse sentido, desde o lançamento do Programa Formação pela Escola, em
2006, até o ano de 2017, foram formados 1.370.945 atores sociais sobre diversos
programas, projetos e ações educacionais financiados pelo FNDE.
Apenas em 2017, com o repasse de R$ 2,19 milhões, foram pagas 3.191 bolsas
destinadas a tutores, multiplicadores e coordenadores estaduais. Nesse sentido, houve a
oferta de capacitações a 4.836 turmas, em dez cursos diferentes, para os 26 estados e o
Distrito Federal, totalizando 148.270 matrículas com 135.143 aprovados.
2.3.3.1.1 Boa Prática de Gestão

Em consonância com a missão da Autarquia, o projeto FNDE em Ação é uma
iniciativa que leva aos estados e municípios brasileiros assistência técnica qualificada
aos gestores e técnicos estaduais e municipais de educação, a fim de capacitá-los e de
solucionar pendências relacionadas à execução dos programas, projetos e ações
financiados pelo FNDE.
Nesse sentido, com o apoio de técnicos do FNDE, foram realizados 10 eventos
com ações de assistência técnica como palestras, oficinas, treinamentos, workshops e
atendimento individualizado. Vale mencionar que a equipe é composta, em média, por 8
técnicos, sendo, 1 coordenador de evento e 1 representante de cada programa, projeto
e/ou ação executada pela Autarquia, a saber: Plano de Ações Articuladas (PAR),
monitoramento e execução de obras, Programa Caminho da Escola, Programa Nacional
de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate); Programa Nacional de Alimentação Escolar
(Pnae), Programa Dinheiro na Escola (PDDE) e prestação de contas. Assim, em 2017,
foram atendidos 3.800 municípios, ressaltando que um mesmo Ente pode ter sido
beneficiado mais de uma vez.
2.3.3.2 Programa Nacional de Tecnologias Educacionais (ProInfo)

O Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo) tem como objetivo
promover o uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação nas redes
públicas de Educação Básica e está sustentado em três grandes pilares ou dimensões, a
saber: formação inicial e continuada de profissionais da educação, produção e
disponibilização de recursos educacionais digitais e prospecção e aquisição de
tecnologias educacionais. Nesse contexto, o FNDE apoia todas as dimensões do
Programa, mas é diretamente responsável pela prospecção, especificação e
disponibilização de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)
para as unidades de ensino da rede pública brasileira, oferecendo apoio técnico e
financeiro aos entes federados.
No ano de 2017, o Programa teve como uma das suas ações a implementação do
sistema operacional Linux Educacional (LE6), desenvolvido ao longo de 2016, e
disponibilizado para uso por meio de um Termo de Execução Descentralizada (TED)
celebrado entre o FNDE e a Universidade Federal do Paraná (UFPR). A versão 6.0 do
Linux Educacional (LE6), projetada para oferecer aos seus usuários um ambiente
agradável e de fácil utilização, oferece uma série de recursos de interface e interação,
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como aplicativos, integração com o Portal MEC e ferramenta para gerência de
laboratório. O LE6 já está disponível para uso da comunidade escolar.
A padronização do parque tecnológico, no âmbito do ProInfo, com a utilização
do LE6, disponibilizado desde novembro de 2017, pretende tornar as informações mais
apresentáveis e organizadas, minimizar a dependência da internet para seu
funcionamento (por meio de aplicativos off-line) e oferecer uma interface mais amigável
para utilização dos alunos e professores. Considerando que a utilização desse sistema
operacional é uma escolha do gestor, é esperada a imediata aplicação desse sistema em
20 mil laboratórios da área rural e em 15 mil da área urbana.
A fim de promover a diversidade nas estratégias aplicadas ao uso pedagógico
das tecnologias de informação e comunicação no processo de ensino-aprendizagem em
sala de aula, foram destinados, em 2017, R$ 7,93 milhões para a aquisição de tablets,
computadores e notebooks no âmbito do ProInfo. Além disso, cerca de 2.000 unidades
educacionais, estaduais e municipais, se beneficiaram com a ativação de 3.886 tablets
educacionais, adquiridos para uso dos professores e alunos da Educação Básica de
escolas públicas.
Também, em 2017, foi realizada a prospecção para aquisição de equipamentos
de Robótica Educacional, com a finalidade de atender estudantes da Educação Básica
das redes públicas de ensino em todo Brasil. Vale mencionar que o processo de compra
já foi iniciado, com a realização de audiência pública.
Ainda no contexto da educação digital e visando contribuir para o atendimento
do Compromisso 633, do 3º Plano de Ação do Brasil, na parceria realizada com o
Governo Aberto (OGP), foi lançada a Plataforma Web de Distribuição de Conteúdos
Educacionais Digitais (http://plataformaintegrada.mec.gov.br). Essa ferramenta foi
desenvolvida e disponibilizada para centralizar todos os Recursos Educacionais Digitais
do Ministério da Educação em um único repositório, de forma organizada, nas várias
etapas de ensino da Educação Básica, tendo como referência a Base Nacional Curricular
Comum (BNCC), facilitando o acesso de 40 milhões de alunos e 2,5 milhões de
professores.
Vale destacar, ainda, que o FNDE apoiou tecnicamente a execução do Programa
Banda Larga nas Escolas (PBLE)34, que promove a instalação de infraestrutura de rede e
suporte para conexão à internet nas escolas públicas urbanas; E-Tec Brasil;
Universidade Aberta do Brasil (UAB); Núcleos de Tecnologia Estadual (NTE) e
Núcleos de Tecnologia Municipal (NTM). Em 2017, mantendo-se os mesmos critérios
de elegibilidade, foram registrados 62.202 pontos de conexão, beneficiando mais de 30
milhões de alunos e aproximadamente 1,5 milhão de professores.
No âmbito das escolas rurais, o FNDE atuou de forma colaborativa ao Projeto de
Conectividade Rural da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), cujo objetivo
foi fornecer internet com tecnologia 4G a todas as escolas públicas rurais que
possuíssem energia elétrica, e algum tipo de recurso tecnológico, outro pré-requisito é
33

Compromisso 6: Estabelecer novo modelo de avaliação, aquisição, fomento e distribuição de Recursos
Educacionais Digitais (RED) no contexto da cultura digital.
34
O Programa Banda Larga nas Escolas (PBLE) possui gestão conjunta entre a Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel), Secretarias de Educação estaduais e municipais e FNDE.
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que estivessem dentro de um raio de até 30 km da sede do município. Desde sua
concepção em 2012, a iniciativa atendeu cerca de 29 mil entidades de ensino.
Quanto ao aspecto orçamentário e financeiro, no exercício de 2017, a execução
do ProInfo se deu no âmbito das ações orçamentárias 0509 - Apoio ao Desenvolvimento
da Educação Básica e 20RP - Infraestrutura para Educação Básica. Com o orçamento do
exercício, foram empenhados cerca de R$ 7,93 milhões. Desse total, por meio de
créditos oriundos de emendas parlamentares, R$ 2,86 milhões foram destinados à
aquisição de tablets, computadores e notebooks; e, por meio do orçamento próprio do
FNDE, foram empenhados R$ 249,9 mil para aquisição de notebooks e R$ 4,31 milhões
para Programa Nacional de Tecnologia Educacionais. Ressalta-se, entretanto, que não
houve liquidação desses valores.
Não obstante, em 2017, houve liquidação de Restos a Pagar Não Processados de
exercícios anteriores, no valor de R$ 435,46 mil, na ação 20RF – Tecnologia da
Informação e Comunicação para Educação Básica, por meio da qual o ProInfo foi
exclusivamente executado até o exercício de 2014. Com esse montante, foram apoiados
2 projetos, os quais representaram a instalação de 11 laboratórios e a entrega de 90
computadores.
No Quadro Q.2.3.3.2, a seguir, estão demonstradas resumidamente as execuções
financeira e física da ação 20RF no exercício de 2017.
Quadro Q.2.3.3.2 – Ação Orçamentária 20RF
Identificação da Ação
12.368.2030.20RF
Tipo: Atividade
Tecnologia da Informação e Comunicação para Educação Básica
Educação Básica
Código: 2030
Tipo: Temático
26298
( ) Sim
( x )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( )Outras
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Valor em 1º
Valor
Valor
Unidade de
Descrição da Meta
Realizado
de janeiro
Liquidado
Cancelado
medida
9.577.206,76
435.461,27
656.021,63
Projeto Apoiado
Unidade
2

Código
Título
Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

Fonte: Execução Financeira – Tesouro Gerencial 201735
Execução Física – FNDE/Dirti

Boa Prática de Gestão
O Sistema de Gestão Tecnológica (Sigetec) é o sistema de gerenciamento
utilizado pelo ProInfo. Ele se destaca como uma boa prática de gestão, tendo em vista
que é uma ferramenta de controle que permite uma melhor averiguação das condições
de instalação de equipamentos entregues pelo Programa.

35

Filtro utilizado, extraído em 19 de janeiro de 2018: ({UO - Órgão} ({Código}) = "26298") E ({Item
Informação} = RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS, RESTOS A PAGAR NAO
PROCESSADOS REINSCRITOS, RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS,
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS) E ({Mês Lançamento} = 014/2017) E
({Ação Governo} = 20RF:TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PARA A
EDUCACAO BASIC, ({Programa Governo} =, 2030:EDUCACAO BASICA)
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Além dos termos assinados pelo gestor escolar, atestando a entrega e a
instalação, são disponibilizadas, para visualização no sistema, fotos dos equipamentos
devidamente instalados, o que facilita o acompanhamento da execução dos serviços por
parte do FNDE.
2.3.4 Desempenho das Iniciativas Geridas por Outros Órgãos e Executadas pelo
FNDE
2.3.4.1 Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um dos principais instrumentos
do Governo Federal para ampliação de acesso de jovens ao Ensino Superior e uma
importante estratégia de equalização das oportunidades de ingresso a esse nível de
ensino, o que contribui para o desenvolvimento econômico do país. Dos estudantes
beneficiados pelo Fies, cerca de 97% pertence a classes cuja renda familiar mensal bruta
per capita é de até três salários mínimos.
Assim, o Fies registrou, de 2010 a 2017, a assinatura de 2,55 milhões de novos
contratos, sendo 167,9 mil apenas em 2017. Além disso, houve a renovação de
aproximadamente 1,2 milhão de contratos de financiamento vigentes. Nesse contexto,
foram alocados, em 2017, R$ 19,92 bilhões para a manutenção de aditamentos e
realização de novos contratos, tendo sido empenhada 100% e paga 98% da dotação
atualizada.
Vale destacar, ainda, que, R$ 814,61 milhões foram empenhados e R$ 632,56
milhões foram pagos a fim de atender aos dispêndios com a administração da carteira de
financiamentos, a qual é realizada por meio do Banco do Brasil e da Caixa Econômica
Federal – agentes financeiros do programa.
Para 2018, além de assegurar a realização dos aditamentos de renovação dos
contratos concedidos em anos anteriores, a meta é formalizar mais 100 mil novos
financiamentos a juros reais zero, o que ensejará investimentos da ordem de R$ 17,75
bilhões.
Boas Práticas de Gestão
Em 2017, foi editada a Medida Provisória nº 785, convertida na Lei nº
13.530/2017, que, dentre outras providências, alterou a Lei nº 10.260/2001, que instituiu
o Fies. A alteração objetivou viabilizar a política de acesso ao Ensino Superior mais
ampla e eficaz e que atendesse melhor o estudante, bem como aperfeiçoar e fortalecer o
Fundo a partir da melhoria da sua gestão e da preocupação com a sua sustentabilidade.
Nesse sentido, foi criado o Comitê Gestor do Fies, cuja competência é definir as
diretrizes e as prioridades da política de financiamento estudantil, em consonância com
as metas do Plano Nacional de Educação (PNE); os requisitos de concessão; as
condições técnicas e operacionais e a aprovação do Plano Trienal do Fies e seus ajustes
anuais, considerando os impactos orçamentários e financeiros ao longo do tempo.
Além disso, no intuito de proporcionar sustentabilidade ao Fundo e de reduzir a
concentração do risco de crédito, foi criado o novo Fundo Garantidor (FG-Fies), que
terá integralização de cerca de R$ 3 bilhões pela União e participação das entidades
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mantenedoras. Estas serão cotistas do FG-Fies na proporção inicial de 13% sobre o
valor dos encargos educacionais financiados. Esse percentual, por sua vez, poderá variar
anualmente, de acordo com a inadimplência dos estudantes de cada instituição de
ensino.
Importa mencionar ainda que o prazo e o valor das prestações do financiamento
passarão a ser vinculados à renda efetiva do trabalhador (estudante anteriormente
financiado), respeitando a sua capacidade de pagamento. Dessa forma, o valor da
prestação será calculado proporcionalmente ao salário bruto do estudante outrora
financiado, mediante retenção na fonte pagadora e recolhimento direto ao Fies, o que
constitui importante mecanismo de mitigação da inadimplência.
Além da modalidade atual do Fies, que atende aos estudantes com renda familiar
mensal bruta per capita de até três salários mínimos, foi criada nova modalidade de
financiamento a fim de atender a famílias cuja renda mensal bruta per capita é de até
cinco salários mínimos. Essa modalidade de financiamento contará com recursos dos
Fundos de Desenvolvimento e Fundos Constitucionais do Norte, Nordeste e CentroOeste e do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), dentre outros.
2.3.4.2 Programa Nacional de Acesso ao Ensino Tecnológico e Emprego (Pronatec)

Desde 2011, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(Pronatec) vem ampliando a oferta de vagas e facilitando o acesso da população
brasileira à Educação Profissional e Tecnológica.
O Programa é desenvolvido por meio de algumas iniciativas, entre elas, a BolsaFormação, uma das principais do Pronatec, sendo o FNDE responsável pela execução
orçamentária e financeira dessa iniciativa.
A Bolsa-Formação envolve a transferência de recursos a estados, Distrito
Federal e municípios, bem como aos Serviços Nacionais de Aprendizagem para
ofertarem cursos de Educação Profissional e Tecnológica. Compreende ainda o
pagamento, pela oferta de cursos técnicos, às mantenedoras de instituições privadas de
Ensino Superior e de Educação Profissional e técnica de nível médio.
Em 2017, o FNDE transferiu, com o orçamento do exercício, no âmbito da
iniciativa em comento, R$ 96,36 milhões aos estados e municípios e R$ 67,47 milhões
aos Serviços Nacionais de Aprendizagem (Sistema S). A Autarquia também pagou R$
84,15 milhões para as mantenedoras, sendo R$ 57,24 milhões com o orçamento de 2017
e R$ 26,91 milhões com orçamento de exercícios anteriores.
2.3.4.2.1 Pronatec Prisional

Ainda, no exercício de 2017, a Autarquia transferiu recursos aos estados que se
comprometeram a ofertar cursos de formação inicial e continuada ou qualificação
profissional às pessoas privadas de liberdade, egressas do sistema prisional, em
cumprimento de penas alternativas, restritivas de direitos ou medidas cautelares e ainda
seus respectivos familiares, em uma modalidade da Bolsa-Formação denominada
Pronatec Prisional. Os créditos orçamentários de R$ 48 milhões foram descentralizados
pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJ), por meio da ação orçamentária
20UG – Reintegração Social, Alternativas Penais e Controle Social, ao FNDE, que, por
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sua vez, repassou aos estados R$ 38,91 milhões para a execução da modalidade
Prisional.
2.3.4.2.2 MedioTec

Criado no âmbito da Bolsa-Formação Estudante, a modalidade MedioTec
(Técnico Concomitante) visa aprimorar a oferta de cursos técnicos para o aluno
matriculado no Ensino Médio regular nas redes públicas estaduais e distrital de
educação. Essa modalidade é uma forma de apoiar os estudantes da rede pública que
optam pela formação profissional de forma concomitante ao curso regular, e também,
como uma proposta de fortalecimento de uma formação profissional com produção
pedagógica específica para o público atendido e em parceria com os setores produtivos,
econômicos e sociais.
Nesse contexto, em 2017, foram repassados cerca de R$ 108,12 milhões para
apoiar estados, DF e municípios, sendo R$ 103,12 milhões pagos com o orçamento do
exercício e aproximadamente R$ 5,00 milhões com orçamento de exercícios anteriores.
2.3.4.3 Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI)

Em 2016, foi instituído o Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em
Tempo Integral (EMTI), com o objetivo de apoiar técnica e financeiramente os sistemas
de ensino público dos estados e do Distrito Federal na ampliação da oferta do EMTI. O
Programa concretiza a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino
Médio em Tempo Integral, estabelecida na Lei nº 13.415/2017, e é regulamentado pela
Portaria MEC n° 727/2017 e pela Resolução CD/FNDE nº 16/2017.
Em 2017, foram transferidos, aproximadamente, R$ 599,19 milhões, sendo R$
369,19 milhões com orçamento do exercício e R$ 230 milhões com orçamento de
exercícios anteriores. Ainda, em 2017, foram inscritos em Restos a Pagar Não
Processados R$ 106,13 milhões, cujo pagamento está previsto para ocorrer em 2018.
2.3.4.4 Programas de Concessão de Bolsas e Auxílios

O FNDE é o responsável pelo pagamento de bolsas concedidas por diversos
programas, projetos e ações educacionais, cada um deles com objetivo específico. Os
programas são geridos nacionalmente pelas secretarias do Ministério da Educação e
desenvolvidos em parceria com instituições públicas de Ensino Superior, institutos
federais de educação, ciência e tecnologia e secretarias estaduais e municipais de
educação.
2.3.4.4.1 Programas de Formação Continuada

Os programas de formação continuada de profissionais da educação são
desenvolvidos para o aperfeiçoamento (teórico e prático) e a atualização profissional de
professores, gestores e funcionários que atuam na Educação Básica nas redes públicas
do Distrito Federal, dos estados e dos municípios. Para tanto, são pagas bolsas aos
docentes que ministram os cursos de formação continuada e, em alguns dos programas,
os cursistas também recebem um auxílio para que frequentem as atividades de
formação.
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Entre esses programas, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa
(Pnaic) merece destaque por ser um compromisso formal e solidário assumido pelos
governos federal, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios, para atender ao
Plano Nacional da Educação (PNE), que estabelece a obrigatoriedade de “Alfabetizar
todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do Ensino Fundamental”.
Para o alcance desse objetivo, as ações do Pacto compreendem um conjunto
integrado de programas, materiais e referências curriculares e pedagógicas, tendo como
eixo principal a formação continuada dos professores. Nesse contexto, são pagas bolsas
aos docentes que ministram e coordenam os cursos. Assim, em 2017, foram pagas mais
de 727 mil bolsas com um investimento de R$ 194,90 milhões.
Além disso, no âmbito da Rede Nacional de Formação de Profissionais da
Educação (Renafor), são ofertados, aos professores da educação básica, cursos de
formação continuada voltados às áreas de alfabetização e linguagem, educação
matemática, ensino de ciências humanas e sociais, artes, educação física e ao
desenvolvimento de práticas educacionais inclusivas. Nesse sentido, em 2017, foram
pagas quase 8 mil parcelas de bolsas aos profissionais que ministram e coordenam esses
cursos, com investimento de R$ 8,61 milhões.
Já a iniciativa Saberes Indígenas na Escola objetiva promover a formação
continuada de professores da educação escolar indígena, especialmente daqueles que
atuam nos anos iniciais da Educação Básica nas escolas indígenas; oferecer recursos
didáticos e pedagógicos que atendam às especificidades da organização comunitária, do
multilinguismo e da interculturalidade que fundamentam os projetos educativos nas
comunidades indígenas; oferecer subsídios à elaboração de currículos, definição de
metodologias e processos de avaliação que atendam às especificidades dos processos de
letramento, numeramento e conhecimentos dos povos indígenas; fomentar pesquisas
que resultem na elaboração de materiais didáticos e paradidáticos em diversas
linguagens, bilíngues e monolíngues, conforme a situação sociolinguística e de acordo
com as especificidades da educação escolar indígena.
Dessa forma, no intuito de fortalecer práticas pedagógicas diferenciadas por
meio da formação continuada dos professores das escolas indígenas, foram pagas, em
2017, mais de 43 mil parcelas de bolsas a professores-tutores e coordenadores de curso
e professores-cursistas, com investimentos da ordem de R$ 14,31 milhões.
Com o propósito de promover a melhoria das condições de acesso, permanência
e aprendizagem dos estudantes do campo e quilombolas em suas comunidades, o
Programa Escola da Terra apoia a formação de professores que atuam nas turmas dos
anos iniciais do Ensino Fundamental, e em escolas de comunidades quilombolas,
fortalecendo a escola como espaço de vivência social e cultural.
Desse modo, a fim de formar professores que
específicas de funcionamento das escolas do campo e
comunidades quilombolas, foram pagas, em 2017, mais de
professores-tutores e a coordenadores de curso com um
milhão.

atendam às necessidades
daquelas localizadas em
2 mil parcelas de bolsas a
investimento de R$ 1,65

No âmbito da Educação Profissional e Tecnológica, a Rede E-Tec possui o
propósito de ampliar e democratizar, por meio da modalidade de educação a distância, o
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acesso a cursos técnicos de nível médio, públicos e gratuitos, em regime de colaboração
entre União, estados, Distrito Federal e municípios. Outrossim, essa iniciativa permite a
capacitação profissional e continuada principalmente de estudantes matriculados e dos
egressos do Ensino Médio , bem como os de Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Assim, das ações de apoio técnico e financeiro para a consecução das atividades
da E-Tec Brasil, há a concessão de bolsas de estudo a alunos, com vistas a ampliar a
oferta de Educação Profissional e Tecnológica para a população economicamente ativa,
por meio de educação a distância. Nesse sentido, em 2017, foram pagas mais de 63 mil
parcelas de bolsas a estudantes com montante de R$ 60,46 milhões.
2.3.4.4.2 Programa Brasil Alfabetizado (PBA)

Desde 2003, o Programa Brasil Alfabetizado (PBA) promove a superação do
analfabetismo e contribui para a universalização do Ensino Fundamental no Brasil. Por
meio de transferências de recursos financeiros aos estados e ao Distrito Federal, o
Programa é desenvolvido em todo o território nacional, com o atendimento prioritário a
municípios que apresentam alta taxa de analfabetismo.
Para a alfabetização dos jovens, adultos e idosos, o PBA conta com a ajuda de
voluntários, preferencialmente professores da rede pública, que atuam como
alfabetizadores, coordenadores das turmas ou tradutores-intérpretes da Língua Brasileira
de Sinais (Libras) nas turmas em que há alunos surdos. A esses voluntários são pagas
bolsas.
Nesse sentido, em 2017, foram pagas 60.794 parcelas de bolsa, totalizando R$
26,70 milhões.
2.3.4.4.3 Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem)

O Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem), instituído em 2005 e
alterado pela Lei nº 11.692/2008, tem por objetivo propiciar nova chance de
escolarização para jovens que não completaram o Ensino Fundamental. Também são
oferecidas a esses jovens qualificação profissional e atividades de desenvolvimento da
cidadania.
Nesse sentido, as bolsas são pagas a jovens de 18 a 29 anos que, sabendo ler e
escrever mas não tendo concluído o Ensino Fundamental, participam dos cursos do
ProJovem Urbano ou do ProJovem Campo. Esse auxílio financeiro destina-se a
estimular sua permanência no Programa até a conclusão do curso.
Assim, em 2017, foram pagas 84.592 parcelas de auxílios aos estudantes,
totalizando R$ 8,46 milhões.
2.3.4.4.4 Programa de Educação Tutorial (PET)

O objetivo do Programa de Educação Tutorial (PET) é inserir estudantes de
graduação em projetos de educação tutorial que lhes permitam aplicar seus
conhecimentos e ampliar sua formação. No PET, as bolsas são pagas mensalmente a
estudantes universitários que participam dos grupos do Programa, bem como aos
professores-tutores responsáveis por esses grupos.
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O professor-tutor recebe, ainda, recursos para o financiamento das atividades do
grupo, como compra de materiais de consumo, pagamento de diárias e passagens para
participação em congressos, entre outros.
Em 2017, foram pagas 110.554 parcelas de bolsas a estudantes e professorestutores, totalizando cerca de R$ 61,99 milhões. Além disso, foram apoiados 669 grupos
PET, com um valor total de R$ 3,13 milhões para o custeio das atividades.
2.3.4.4.5 Programa Bolsa Permanência

O Programa Bolsa Permanência apoia financeiramente estudantes em situação
de vulnerabilidade socioeconômica, indígenas e quilombolas que cursam graduação em
instituições federais de ensino.
Em 2017, foram pagas 227.808 parcelas de bolsas aos estudantes, totalizando R$
133,15 milhões.
2.3.4.5 Programa Brasil Carinhoso

Voltado para a primeira infância, o Programa Brasil Carinhoso tem a sua
execução integrada em várias vertentes. Uma das iniciativas, denominada “Apoio às
Creches”, visa expandir a quantidade de matrículas de crianças entre 0 e 48 meses, cujas
famílias sejam beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF), em creches públicas ou
em instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos
conveniadas com o poder público.
O Programa consiste na transferência automática de recursos financeiros, sem
necessidade de convênio ou outro instrumento congênere, para custear despesas com
manutenção e desenvolvimento da Educação Infantil, e, assim, contribuir com as ações
de cuidado integral, segurança alimentar e nutricional, a fim de garantir o acesso e à
permanência da criança na Educação Infantil.
O apoio financeiro é devido somente aos municípios e ao Distrito Federal que
informaram no Censo Escolar do ano anterior ao da execução do Programa a quantidade
de matrículas de crianças de zero a 48 meses, membros de famílias beneficiárias do
PBF, existentes em creches públicas ou em instituições comunitárias, confessionais ou
filantrópicas sem fins lucrativos conveniadas com o poder público.
Por meio da ação orçamentária 20TR – Apoio Financeiro Suplementar à
Manutenção da Educação Infantil, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS)
descentralizou créditos para o FNDE, os quais, por sua vez, resultaram nos repasses aos
municípios.
No exercício de 2017, foram atendidos 1.860.643 alunos, sendo que os repasses
somaram R$ 40 milhões, alcançando 2.402 municípios.
2.3.5 Desempenho de Outras Ações Orçamentárias sob Responsabilidade
Gerencial de Outros Órgãos e Executadas pelo FNDE
O FNDE é responsável por prestar assistência técnica e financeira aos entes
federados e por executar ações que contribuam para uma educação de qualidade. A
Autarquia busca realizar a sua missão por meio da captação de recursos financeiros e do
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financiamento de programas e projetos educacionais, observando as diretrizes
estabelecidas pelo Ministério da Educação. Ao MEC compete planejar, estabelecer,
propor, orientar e coordenar o processo de formulação de políticas para a educação.
Assim, as ações orçamentárias apresentadas nos subitens a seguir são e/ou foram
executadas pelo FNDE, contudo, geridas por diferentes órgãos, aos quais, por sua vez,
cabem, ainda, estabelecer critérios para a transferência dos recursos federais para os
entes e as instituições parceiras.
Os créditos orçamentários dessas ações são e/ou foram destinados a ampliar o
atendimento escolar de qualidade em todas as etapas e modalidades da Educação
Básica, em colaboração com os sistemas de ensino, contemplando as especificidades da
diversidade e da inclusão; o acesso à Educação Profissional e Tecnológica de qualidade;
e o acesso ao Ensino Superior de qualidade.
Os Quadros Q.2.3.5.A e Q.2.3.5.B, a seguir, portanto, demonstram as ações
orçamentárias, cujas diretrizes são e/ou foram elaboradas por outros órgãos e as
execuções orçamentária e financeira são e/ou foram de responsabilidade do FNDE.
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Quadro Q.2.3.5.A – Resumo da Execução das Ações Orçamentárias Não Previstas na LOA 2017
Ação Orçamentária
Código

Título

20RS

Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica nas Comunidades

20RT
2272
6333

Apoio a Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores e
Profissionais da Educação Básica

6372

Infra – Estrutura de Tecnologia da Informação para a Educação Pública

8252

Educação Profissional e Tecnológica a Distância

8429

Formação Inicial e Continuada a Distância

8602

Disseminação de Tecnologias Educacionais

8613

Formação de Professores e Profissionais para a Educação Especial

8741

Restos a Pagar Não Processados
Valor em 1/1/2017

Valor Liquidado

Valor Cancelado

6.591.329,19

5.387.727,22

Certames e Tecnologias Educacionais

56.204,00

-

56.204,00

Gestão e Administração do Programa

8.887.731,59

-

8.887.731,59

4.560,42

-

375,00

6.184.114,29

49.342,68

0,22

12.236.895,05

538.995,27

4.093.259,51

4.575.415,63

-

4.408.684,91

195.673,83

-

195.673,83

59.440,00

-

-

Desenvolvimento de Projetos Educacionais para acesso e Permanência na
Universidade de Estudantes de Baixa renda e Grupos Socialmente Discriminados

6.382,45

-

6.382,45

8750

Apoio ao Desenvolvimento da Educação do Campo, das Comunidades
Tradicionais

326.654,65

-

323.683,49

8751

Apoio à Inserção das Temáticas de Cidadania, Direitos Humanos e Meio
Ambiente no Processo Educacional

1.115.678,36

-

1.113.138,36

8790

Apoio a Alfabetização e a Educação de Jovens e Adultos

58.611.477,02

1.082.123,17

-

0579

Concessão de Financiamento a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito

56.054.831,22

4.979,99

-

4556

Administração do Financiamento concedido a Estudantes do Ensino Superior NãoGratuito

38.550.208,39

-

-

193.456.596,09

7.063.168,33

19.250.505,75

Total

Fonte: Tesouro Gerencial 2017

165.372,39

36

36

Filtro utilizado na extração das informações no Tesouro Gerencial 2017, em 11 de janeiro de 2018: ({UO - Órgão} ({Código}) = "26298") E ({Item Informação} = RESTOS A PAGAR NAO
PROCESSADOS INSCRITOS, RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS REINSCRITOS, RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS, RESTOS A PAGAR NAO
PROCESSADOS LIQUIDADOS) E ({Mês Lançamento} = 014/2017) E ({Ação Governo} E ({Programa Governo}
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Quadro Q.2.3.5.B – Resumo da Execução das Ações Orçamentárias Previstas na LOA 2017
Ação Orçamentária

Dotação

Código

Título

004837

Apoio a Entidades de Ensino Superior não Federais
Modernização da Rede Pública Não Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica
Concessão de Bolsas de Apoio a Educação Básica
Apoio à Manutenção da Educação Infantil
Concessão de Bolsas e Auxílio Financeiro na Educação
de Jovens e Adultos em Programas de Elevação de
Escolaridade Integrados à Qualificação Profissional e à
Participação Cidadã
Concessão de Bolsa-Permanência no Ensino Superior
Fomento as ações de Graduação, Pós-Graduação,
Ensino, Pesquisa e Extensão
Funcionamento das Instituições Federais de Educação
Básica
Apoio a Capacitação e |Formação Inicial e Continuada
para a Educação Básica
Apoio a Formação Profissional, Científica e
Tecnológica
Apoio a Iniciativas de Valorização da Diversidade, de
Promoção dos Direitos Humanos e de Inclusão

865238
00O0
00OW
00PH
0A12
20GK
20RI
20RJ
20RW
213M

214V
8652
20RZ

Inicial

Apoio à Alfabetização, à Educação de Jovens e
Adultos e a Programas de Elevação de Escolaridade,
com Qualificação Profissional e Participação Cidadã
Apoio a Rede Pública Não Federal de educação
Profissional, Científica e Tecnológica
Administração do Financiamento Estudantil - FIES
Total

Despesa
Final

Empenhado

Liquidado

Paga
-

Restos a Pagar
Não Processados
Liquidados
13.898.930,56

156.811.385,00

139.725.500,00

60.915.135,47

-

10.506.548,00

8.030.073,00

200.000,00

-

-

21.567.942,24

367.000.000,00
80.000.000,00

235.000.000,00
96.000.000,00

166.873.770,00
96.000.000,00

99.202.850,00
94.650.511,58

99.202.850,00
94.650.511,58

185.652.550,00
70.994.129,10

118.568.400,00

72.690.489,00

53.931.400,00

15.526.450,00

15.526.450,00

19.637.200,00

186.176.400,00

190.000.000,00

186.838.800,00

160.166.200,00

160.161.400,00

74.769.600,00

74.769.600,00

74.769.600,00

62.998.800,00

62.998.800,00

9.646.700,00
2.124.300,00

750.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35.406,70

805.400.000,00

554.693.484,00

438.285.893,04

356.494.010,25

353.963.628,86

94.978.431,35

10.000.000,00

6.000.000,00

1.125.141,25

759.064,20

379.841,66

1.633.847,67

159.000.000,00

85.000.000,00

69.469.276,76

64.411.972,22

64.411.972,22

-

10.506.548,00

8.030.073,00

200.000,00

-

-

21.567.942,24

793.800.000,00
2.773.288.881,00

913.800.000,00
2.383.739.219,00

814.608.339,80
1.963.217.356,32

632.563.639,62
1.486.773.497,87

632.563.639,62
1.483.859.093,94

81.509.113,85
523.246.493,71

39

Fonte: FNDE/Difin – Tesouro Gerencial 2017

37

A ação 0048 – Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais auxilia financeiramente as Instituições Não Federais de Ensino superior, com a finalidade de apoiar a manutenção dessas Instituições, promovendo a melhoria da qualidade do ensino de
graduação e o aumento da oferta de vagas. Em 2017, a dotação atualizada da ação foi de R$ 139.725.500,00, sendo R$ 15.015.000,00 alocados no orçamento discricionário da UO 26298 e R$ 124.710.500,00 alocados para o atendimento de emendas
parlamentares, o que corresponde a 89% da dotação. Vale mencionar que foram empenhados R$ 60.915.135,47, sendo R$ 50.739.577,47 destinados ao atendimento de emendas parlamentares de bancada e individual.
38
A ação 8652 – Modernização da Rede Pública Não Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica apoia a rede pública não federal na realização de iniciativas de expansão e de modernização de suas redes de Educação Profissional, Científica
e Tecnológica, tanto em relação à infraestrutura física quanto a pedagógica e de desenvolvimento de atividades educacionais. Em 2017, a dotação atualizada foi toda alocada para atender emenda de bancada e individual, no valor de R$ 8.030.073,00, tendo
sido empenhados R$ 200.000,00.38 Filtro utilizado na extração das informações no Tesouro Gerencial 2017, em 11 de janeiro de 2018: ({UO - Órgão} ({Código}) = "26298") E ({Item Informação} = DESPESAS EMPENHADAS, DESPESAS
LIQUIDADAS, DESPESAS PAGAS, RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS, RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS REINSCRITOS, RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS, RESTOS A PAGAR NAO
PROCESSADOS LIQUIDADOS, DOTACAO INICIAL, DOTACAO ATUALIZADA) E ({Mês Lançamento} = 014/2017) E ({Ação Governo} E ({Programa Governo}.
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2.3.6 Restos a Pagar de Exercícios Anteriores
Este item tem por objetivo demonstrar a execução, em 2017, dos Restos a Pagar
Processados e Não Processados, da Unidade Gestora (UG) 153173 – Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação.
No inicio do ano de 2017, o estoque de Restos a Pagar (RAP), calculado
pelo montante de despesas empenhadas, mas não pagas, até 31 de dezembro do ano
anterior, era de R$ 13,86 bilhões, sendo R$13,46 bilhões de Restos a Pagar Não
Processado e R$ 0,4 bilhão de Restos a Pagar Processados.
Assim, durante o exercício de 2017, foram pagos R$ 4,29 bilhões, ou 31% do
estoque de Restos a Pagar, e cancelados R$ 12,62 milhões. Em 2018, R$ 9,48 bilhões,
ou 68% desse estoque inicial, foram reinscritos em Restos a Pagar. Dessas despesas
reinscritas, por sua vez, as despesas de capital representam 80%, ou R$ 7,6 bilhões.
Esse alto percentual pode ser explicado pela baixa execução das despesas de capital, a
qual atingiu um percentual de 17% ao final do exercício, considerando-se, como ponto
de partida, o montante verificado em 1 de janeiro de 2017. Com relação à execução das
despesas correntes, essa atingiu um percentual de 59%, considerando o mesmo período.
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Quadro Q.2.3.6 – Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores
(Valores em R$ 1,00)
Restos a Pagar Processados

Ano do
Empenho

Montante em
01/01/2017

Pagos

Cancelados

Saldo a pagar 31/12/2017

(a)

(b)

(c)

(d) = (a-b-c)

2016

11.216.996,74

1.133.173,87

-

10.083.822,87

2015

9.911.051,99

3.570.639,12

-

6.340.412,87

2014

98.319.779,13

61.988.622,74

60.886,34

36.270.270,05

2013

164.353.221,27

74.490.499,55

579.551,14

89.283.170,58

2012

102.499.065,68

34.858.113,90

66.740,70

67.574.211,08

2011

427.692,50

-

-

427.692,50

2010

2.844.775,55

604.820,31

300.869,04

1.939.086,20

2009

6.932.294,27

146.025,00

2.722.500,00

4.063.769,27

2008

6.263.453,96

2.478.448,10

611.350,00

3.173.655,86

2007

1.534.500,00

1.534.500,00

-

-

Total

404.302.831,09

180.804.842,59

4.341.897,22

219.156.091,28

Restos a Pagar Não Processados
Ano do
Empenho

Montante em
01/01/2017
(e)

Liquidados
(f)

Pagos
(g)

2016

5.298.398.960,30

3.071.296.148,54

3.068.581.163,54

2015

2.020.308.046,90

353.092.448,82

2014

3.082.389.424,45

335.445.842,82

2013

1.799.379.587,77

2012

Cancelados

Saldo a pagar 31/12/2017

(h)

(i) = (e-g-h)

5.910.960,97

2.223.906.835,79

353.092.448,82

6.312.845,35

1.660.902.752,73

335.445.842,82

42.472.567,97

2.704.471.013,66

252.254.490,50

252.254.490,50

22.013.879,57

1.525.111.217,70

1.085.788.401,00

85.212.133,37

85.212.133,37

9.937.197,26

990.639.070,37

2011

165.046.894,83

14.429.677,85

14.429.677,85

1.419.542,43

149.197.674,55

2010

4.712.376,60

49.342,68

49.342,68

206.348,71

4.456.685,21

13.456.023.691,85

4.111.780.084,58

4.109.065.099,58

8.273.342,26

9.258.685.250,01

Total

Fonte: FNDE/Difin – Tesouro Gerencial 201740

2.3.7 Execução Descentralizada com Transferência de Recursos
Em 2017, o FNDE transferiu, por meio de convênios, termos de compromisso e
termos de execução descentralizada (TED), o total de R$ 2,05 bilhões, para o
atendimento de iniciativas do Plano de Ações Articuladas (PAR), do Plano de

40

Filtro utilizado para a extração das informações sobre RESTOS A PAGAR não-Processados1: ({Item Informação} = RESTOS A
PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS, RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS REINSCRITOS, RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
CANCELADOS, RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS, RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A PAGAR, RESTOS A
PAGAR NAO PROCESSADOS BLOQUEADOS, RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS, RESTOS A PAGAR NAO PROCES.
LIQUIDADOS A PAGAR, RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR) E ({Mês Lançamento} = 014/2016, 014/2017) E ({UG
Executora} = 153173:FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO).
Filtro utilizado para a extração das informações sobre RESTOS A PAGAR Processados: ({Item Informação} = RESTOS A PAGAR
PROCESSADOSINSCRITOS, RESTOS A PAGAR PROCESSADOSREINSCRITOS, RESTOS A PAGAR PROCESSADOSCANCELADOS, RESTOS A
PAGAR PROCESSADOSPAGOS, RESTOS A PAGAR PROCESSADOSA PAGAR) E ({Mês Lançamento} = 014/2016, 014/2017) E ({UG
Executora} = 153173:FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO).
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Aceleração do Crescimento (PAC) e de outros programas, projetos e ações educacionais
atendidos mediante esses instrumentos.
No âmbito da execução descentralizada, as entidades são responsáveis pela
aplicação, execução e prestação de contas dos recursos repassados, devendo comprovar
os resultados alcançados por meio de sistemas informatizados.
Nesse sentido, para acompanhamento e controle da execução dos objetos dos
ajustes firmados, são utilizados, especialmente, o Sistema de Monitoramento, Execução
e Controle (Simec) do Ministério da Educação, no caso dos termos de compromisso e
TED, o Sistema de Assistência a Programas e Projetos Educacionais (Sape) do FNDE,
no caso dos convênios gerados até 2015, e o Sistema de Gestão de Convênios e
Contratos de Repasse (Siconv) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão (MPDG) para os convênios celebrados a partir de 2016.
Por meio desses sistemas, cada entidade insere a documentação referente à
execução do objeto do instrumento celebrado, sendo que, no caso de obras, o
engenheiro responsável também inclui a respectiva documentação comprobatória.
Assim, o FNDE, mediante sistemas e, quando necessário, visitas, efetua o
acompanhamento e o monitoramento da execução dos objetos dos instrumentos
celebrados (ver item 4.2.4 Informações sobre as principais obras e serviços de
engenharia relacionados à atividade-fim).
No tocante à execução e ao controle orçamentário-financeiro, são utilizados o
Sistema Integrado de Gestão Financeira (Sigef) do FNDE e o Sistema Integrado de
Administração Financeira (Siafi) do Governo Federal.
A prestação de contas é realizada pela área gestora quanto à análise do objeto e
pela área financeira quanto à verificação dos créditos descentralizados e recursos
repassados (ver item 2.4. Prestação de Contas).
O resumo dos instrumentos celebrados, bem como os montantes efetivamente
repassados, no exercício de 2017, independentemente do ano de celebração do
instrumento, estão elencados no Quadro Q.2.3.7, a seguir.
Quadro Q.2.3.7 – Resumo dos Instrumentos Celebrados e dos Montantes Transferidos
nos Últimos Três Exercícios
Nome
Modalidade

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Quantidade de
instrumentos celebrados
2017
2016
2015
53
76
20

Montantes repassados no exercício (em R$ 1,00)

2017
2016
101.438.533,40
319.134.916,05
Convênio
Termo de Execução
111
185
291
272.391.880,61
304.614.397,35
Descentralizada
Termo
de
1.316
1.578
601
1.677.195.609,12
2.313.487.910,02
Compromisso
Totais
1.480
1.839
912
2.051.026.023,13
2.937.237.223,42
Fonte: FNDE/Digap.
Informações físicas referentes aos exercícios de 2015 e 2016 – Relatório de Gestão do FNDE 2016.
Dados físicos referentes ao exercício de 2017 – Siconv e Simec.
Dados financeiros referentes ao exercício de 2017 – Sigef e Sape.
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2015
122.286.806,68
303.193.282,65
1.746.685.875,56
2.172.165.964,89

2.3.7.1 Execução Direta sem Transferência de Recurso

O FNDE, para a execução do Programa do Livro e Material Didático (PNLD),
estabelece com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT – Correios), uma
parceria que está ligada diretamente ao negócio e à missão da Autarquia e que não
envolve transferência de recursos para estados, Distrito Federal e municípios. Nesse
sentido, entende-se que a execução do Programa é realizada de forma direta.
Como já mencionado, de forma detalhada, no item 2.3.2.2 deste Relatório, o
PNLD, se destina a disponibilizar obras didáticas, pedagógicas e literárias, entre outros
materiais de apoio à prática educativa, de forma gratuita, às escolas públicas de
Educação Básica das redes federal, estaduais, municipais e distrital e também às
instituições de Educação Infantil.
Para isso, os Correios prestam serviços ao FNDE de logística integrada, em
âmbito nacional, para recebimento e/ou coleta, transporte, tratamento, armazenagem
temporária, distribuição e entrega ao destinatário de todos os livros e materiais didáticos
que atendem ao PNLD, e asseguram a confiabilidade no atendimento das complexas
operações do Programa.
2.3.8 Informações sobre a Realização das Receitas
A previsão das receitas é parte fundamental no orçamento público, pois subsidia
os gestores públicos na tomada de decisões na execução orçamentária. A estimativa é
calculada levando em consideração valores realizados no exercício anterior, fatores de
influência específicos de cada fonte e com o emprego de certa prudência, tendo em vista
as condições de incerteza no processo de mensuração. No FNDE, a estimativa é
realizada para as Fontes 293, 250 e 113.
A Fonte 293 é o produto da aplicação dos recursos à conta do Salário-Educação,
em uma carteira de renda fixa, em um Fundo de Investimentos Fechado do Banco do
Brasil. A aplicação é autorizada pela Lei nº 9.766/1998 e pela Resolução
CD/FNDE/MEC nº 055/2001 e regida pela Resolução CMN/BACEN/MF nº 3284/2005,
a qual dispõe sobre a forma de aplicação das disponibilidades oriundas de receitas
próprias. O produto destina-se ao Ensino Fundamental, regular e especial, à educação
pré-escolar e ao pagamento dos encargos administrativos.
A estimativa de arrecadação da Fonte 293 é baseada na previsão de rendimentos
dessa carteira, a qual, por sua vez, é composta principalmente por Notas do Tesouro
Nacional série B (NTN-Bs), que rende pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) mais juros. Sendo assim, há dois fatores de risco que dificultam a previsão de
arrecadação: a inflação e a taxa de juros.
Além disso, a grande maioria dos títulos possui vencimentos mais longos, o que,
devido às oscilações de preço e à obrigatoriedade da marcação a mercado, provoca alta
volatilidade no valor das cotas. Dessa forma, a diferença entre a arrecadação prevista e a
realizada, depende das condições macroeconômicas do país.
Com base nas informações constantes no Quadro Q.2.3.8.A – Arrecadação
Prevista e Realizada (Fonte 0293), a seguir, observa-se um significativo excesso de
arrecadação em 2016. Essa receita tão superior ao previsto repercutiu na expectativa
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para o exercício de 2017. Contudo, nesse exercício, houve um enfraquecimento da
tendência, que culminou na frustração de R$ 55,80 milhões.
A seguir, estão apresentados os valores das arrecadações prevista e realizada no
âmbito da Fonte 293, referentes aos exercícios 2016 e 2017.
Quadro Q.2.3.8.A – Arrecadação Prevista e Realizada (Fonte 293)
(Em R$ 1,00)
FONTE 293

2016

Natureza da Receita

13210011

Remuneração de Depósitos
Bancários Principal

2017

Previsão
Atualizada da
Receita

Receita
Orçamentária
(Líquida)

Previsão
Atualizada da
Receita

Receita
Orçamentária
(Líquida)

81.092.160,00

336.617.959,82

273.510.800,00

217.706.025,60

Fonte: FNDE/Difin – Tesouro Gerencial

A Fonte 113 – Contribuição do Salário-Educação é oriunda da arrecadação da
Contribuição Social do Salário-Educação, regulamentada pelo Decreto nº 6.003/2006, e
constitui fonte de financiamento de programas, projetos e ações voltados para a
Educação Básica pública.
Sua estimativa de arrecadação é baseada na previsão de arrecadação da
Contribuição Social do Salário-Educação, que, por sua vez, é vinculada à massa salarial
(quantidade de empregados formais e sua renda). A diferença entre a arrecadação
prevista e a realizada depende das condições do mercado de trabalho do país. A
variação da renda e/ou do emprego formal implica uma variação na arrecadação da
fonte em questão. Da arrecadação de 2017, R$ 261,7 milhões perfizeram a arrecadação
efetivada pelo próprio FNDE e R$ 20,05 bilhões perfizeram a arrecadação bruta pela
Receita Federal do Brasil.
A arrecadação ao longo do ano é impactada pelo aquecimento da economia e
outros fatores. Nesse sentido, o valor arrecadado em dezembro, transferido para o
FNDE em janeiro, foi impactado pelo 13º salário pago pelas empresas. Nos outros
meses, houve estabilidade na arrecadação.
Conforme demonstrado no Quadro Q.2.3.8.B, a contribuição do SalárioEducação apresentou forte crescimento, com média anual de 13,5%, em termos
nominais, de 2010 a 2014. Já nos anos de 2015 e 2016, houve reversão da tendência,
devido à crise econômica e ao aumento do desemprego. Nesses dois anos, a arrecadação
cresceu 4,3% e 2,3%, respectivamente, em relação ao ano anterior, em termos nominais,
o que, levando-se em conta a inflação do período (10,67%, em 2015 e 6,29%, em 2016,
pelo IPCA), implicou uma queda real expressiva do montante arrecadado. Em 2017,
houve aumento de 3,05% da arrecadação, ante a inflação, medida pelo IPCA, de 1,95%,
representando um ligeiro aumento real.
A seguir, estão apresentados os valores das arrecadações prevista e realizada no
âmbito da Fonte 113, referentes aos exercícios 2016 e 2017, conforme Quadro
Q.2.3.8.B, bem como a arrecadação bruta dessa Fonte entre os anos de 2010 e 2017,
como exibido no Quadro Q.2.3.8.C.
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Quadro Q.2.3.8.B – Arrecadação Prevista e Realizada (Fonte 113)
(Em R$ 1,00)
Fonte 113
Natureza da Receita

113150071

Contribuição
do SalárioEducação

2016

2017
Receita
Orçamentária
(Líquida)

Previsão Atualizada
da Receita
19.916.562.909,07

Receita
Orçamentária
(Líquida)

Previsão Atualizada
da Receita

19.715.919.749,45

21.097.461.082,51

20.316.915.841,19

Fonte: FNDE/Digef – Sistema STL

Quadro Q.2.3.8.C – Arrecadação Bruta da Fonte 113 (2010 a 2017)
(Em R$ 1,00)

2010

Arrecadação Bruta (RFB e Variação
FNDE) (R$)
(%)
11.160.251.200,57
-

2011

13.245.957.626,75

18,7

2012

14.924.016.142,94

12,7

2013

16.731.100.002,51

12,1

2014

18.487.200.515,14

10,5

2015

19.279.153.887,15

4,3

2016

19.715.919.749,00

2,3

20.316.915.841,19
2017
Fonte: FNDE/Digef – Sistema STL

3

Ano

A Fonte 250 – Recursos Próprios Não-Financeiros representa recursos
provenientes do esforço próprio da Autarquia. Contudo, no exercício de 2017, a
natureza de Receita Multas Previstas em contrato (19100911) deixou de ser
contabilizada como Receita Própria, considerando que a origem de recursos era Fonte
Tesouro.
Assim, em 2017, a natureza da receita mencionada não consta no Quadro
Q.2.3.8.D, a seguir, em que estão apresentados os valores das arrecadações prevista e
realizada no âmbito da Fonte 250 referentes aos exercícios 2016 e 2017.
Quadro Q.2.3.8.D – Arrecadação Prevista e Realizada (Fonte 250)
(Em R$ 1,00)
FONTE 0250
Natureza da Receita

2016

2017

Previsão
Atualizada da
Receita

Receita
Orçamentária
(Líquida)

Previsão
Atualizada da
Receita

Receita
Orçamentária
(Líquida)

19100911

Multas Prev.
Contratos

7.213.585,00

10.325.053,48

-

-

19229911

Outras
Restituições

12.417.210,00

10.678.056,70

18.720.767,00

7.942.498,67

Fonte: FNDE/Difin – Tesouro Gerencial
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2.3.8.1 Renúncias de Receitas

As informações sobre renúncias tributárias referem-se ao disposto nos incisos
VIII e IX do art. 28 da Lei nº 10.865/2004, que tratam da redução a zero das alíquotas
para o Programa de Integração Social (PIS), Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (Pasep) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), sobre a receita bruta da venda de:
• Veículos novos destinados ao transporte escolar para a Educação Básica das
redes estadual e municipal, quando adquiridos pela União, estados, municípios e
pelo Distrito Federal; e
• Embarcações novas também destinadas ao transporte escolar para a Educação
Básica das redes estadual e municipal, quando adquiridas pela União, estados,
municípios e pelo Distrito Federal.
Essas renúncias recaem, portanto, sobre veículos escolares a serem adquiridos
no âmbito do Programa Caminho da Escola, que por sua vez, gerido pelo FNDE.
Entretanto, é importante esclarecer que a Autarquia não é responsável por gerir,
estimar e/ou quantificar as renúncias de receitas mencionadas anteriormente e, por isso,
tais informações advêm da Secretaria da Receita Federal (SRF), no que lhe compete,
conforme Anexo V – Renúncia de Receita do presente relatório.
Ressalva-se que a SRF, como entidade responsável por estimar e quantificar as
renúncias mencionadas, não dispõe de informações relativas a contrapartidas, medidas
de compensação e indicadores de gestão.
Destaca-se, também, que aquela Secretaria não informa as quantidades de
contribuintes beneficiados pela renúncia, pois, não há ferramentas disponíveis que
permitam obter uma estimativa confiável, conforme esclarecido na Nota Técnica
Cetad/Copan41 nº 256, de 12 de dezembro de 2017 (Anexo V – Renúncia de Receita).
Com relação aos resultados alcançados, importa registrar que a redução a zero
das alíquotas mencionadas anteriormente, as quais incidiriam sobre a receita bruta da
venda de veículos escolares, cumpre importante papel social, tendo em vista o incentivo
proporcionado para ampliação do acesso à Educação Básica e para redução da evasão
escolar dos alunos, por meio da redução do preço dos veículos escolares.
Por fim, informações mais detalhadas sobre o Programa Caminho da Escola
estão apresentadas no Capítulo 2 deste Relatório no que concerne à execução física e
financeira das ações orçamentárias de responsabilidade do FNDE.
2.3.9 Informações sobre a Execução das Despesas
Este item visa demonstrar, de forma sucinta, a consolidação da execução da
despesa pela Unidade Gestora 153173 – Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação sob duas perspectivas: por modalidade de licitação ou contratação e por grupo
e elemento de despesa.

41

Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros/Coordenação de Previsão de Análise
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2.3.9.1 Despesas Totais por Modalidade de Contratação

Verifica-se, no Quadro Q.2.3.9.1, que a modalidade “Pregão” foi responsável
por 0,3% do total das despesas executadas pelo FNDE. Já as “Contratações Diretas”
representaram 4,7% do total executado (sendo destes 3,1% na modalidade de “dispensa”
e 96,9% na modalidade “inexigibilidade”). Quanto às despesas com Pagamento de
Pessoal (pagamento em folha e diárias), a representatividade em relação ao total foi de
0,4%. O restante, 94,6%, se refere às transferências que a Autarquia realiza diretamente
aos entes federados e entidades parceiras para a execução dos programas, projetos e
ações educacionais financiadas pelo Fundo.
Com referência às despesas executadas por meio da modalidade Pregão, R$ 73,2
milhões foram executados no âmbito da ação 2000 – Administração da Unidade,
voltados para serviços das Tecnologias de Informação, para serviços de apoio
administrativo nas diversas atividades e funções para atendimento das necessidades das
unidades do FNDE, bem como para os serviços de apoio à gestão e manutenção predial.
O restante do valor, R$ 22,8 milhões, foi executado no âmbito das ações 0509 – Apoio
ao desenvolvimento da Educação Básica; 20RQ – Produção, Aquisição e Distribuição
de Livros e Materiais Didáticos e 20RU – Gestão Educacional e Articulação com os
Sistemas de Ensino.
As contratações decorrentes de dispensa de licitação, conforme previsto no art.
24 da Lei nº 8.666/93, tiveram uma redução de 5 vezes em relação a 2016. Além disso,
R$ 45,9 milhões foram executados no âmbito da ação orçamentária 2000, destacando-se
as contratações para os serviços dos correios, fornecimento de energia elétrica e de
locação de imóvel para abrigar as instalações do FNDE.
Por fim, no que se refere aos contratos decorrentes de inexigibilidade de
licitação, de acordo com o art. 25 da Lei nº 8.666/93, foi executado R$ 1,7 bilhão, por
meio da ação 20RQ, e cerca de R$ 6,9 milhões, por meio da ação 2000, para atender às
demandas decorrentes dos programas do Livro Didático.
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A seguir, estão apresentadas as despesas por modalidade de contratação
resumidamente.
Quadro Q.2.3.9.1 – Despesas por Modalidade de Contratação
Despesa executada

Modalidade de
Contratação

Despesa paga

2017

%

2016

%

2017

%

2016

%

1. Modalidad
e de Licitação
(a)

95.948.885,09

0,25%

90.212.426,00

0,24%

68.362.250,55

0,21%

66.024.880,30

0,21%

a) Pregão

95.948.885,09

0,25%

90.212.426,00

0,24%

68.362.250,55

0,21%

66.024.880,30

0,21%

4,72%

1.762.658.910,93

4,75%

845.436.029,78

2,63%

1.203.838.649,28

3,78%

2. Contrataçõe
1.782.621.939,87
s Diretas (b+c)
b) Dispensa

55.099.741,35

0,15%

251.775.665,21

0,68%

39.108.181,75

0,12%

86.456.081,58

0,27%

c)
Inexigibilidade

1.727.522.198,52

4,58%

1.510.883.245,72

4,07%

806.327.848,03

2,51%

1.117.382.567,70

3,51%

3. Pagamento
de Pessoal
(d+e)

154.473.236,79

0,41%

143.276.055,78

0,39%

153.236.963,07

0,48%

142.142.091,09

0,45%

d) Pagamento
em Folha

153.506.468,51

0,41%

142.562.222,09

0,38%

152.270.194,79

0,47%

141.428.352,40

0,44%

e) Diárias

966.768,28

0,00%

713.833,69

0,00%

966.768,28

0,00%

713.738,69

0,00%

4. Outros

35.723.281.031,7
8

94,62%

35.129.607.705,3
4

94,62%

31.118.073.926,9
7

96,68%

30.404.133.520,3
4

95,56%

f) Não se aplica
(exceto folha e
diárias)

35.723.281.031,7
8

94,62%

35.129.607.705,3
4

94,62%

31.118.073.926,9
7

96,68%

30.404.133.520,3
4

95,56%

5. Subtotal
(1+2+3)

2.033.044.061,75

5,38%

1.996.147.392,71

5,38%

1.067.035.243,40

3,32%

1.412.005.620,67

4,44%

6. Total das
Despesas do
FNDE
(1+2+3+4)

37.756.325.093,5
3

100,00
%

37.125.755.098,0
5

100,00
%

32.185.109.170,3
7

100,00
%

31.816.139.141,0
1

100,00
%

Fonte: Tesouro Gerencial 201742

2.3.9.2 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa

Em 2017, a execução da despesa ocorreu, predominantemente, como
demonstrado no Quadro Q.2.3.9.2, em despesa corrente (94%), que são representadas
por ações orçamentárias de grande vulto como as Transferências Constitucionais (Cota
do Salário-Educação e Fundeb), as Legais (Pnae, Pnate e PDDE) e aquelas relacionadas
aos programas do livro e de concessão de bolsas e auxílios.
Os quantitativos referentes aos três elementos de maior montante de custeio, em
2017, foram:
42

Filtro utilizado para o preenchimento do quadro “Despesas por modalidade de contratação”: ({Mês
Lançamento} = 014/2017, 014/2016) E ({Item Informação} = DESPESAS EMPENHADAS
(CONTROLE EMPENHO), DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)) E ({UG Executora} =
153173:FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO)
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• 41 - Contribuições (Fundeb e Transferências Legais) – 58% das despesas
correntes;
• 81 - Distribuição de Receitas (Cota do Salário-Educação) – 35%; e
• 32 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita (PNLD e PNBE) 4%.
Em relação às despesas de capital, o elemento mais expressivo foi o 42 –
Auxílios, que representa 99% das despesas de capital.
As despesas são representadas principalmente pela execução das ações de apoio
à Educação Básica, sobretudo, pelos programas que atendem às ações de construção de
unidades de Educação Infantil, construção e cobertura de quadras escolares,
infraestrutura e recursos pedagógicos, aquisição de mobiliários e equipamentos, de
ônibus escolares, bicicletas, uniformes, entre outros, além de despesas com os
programas do Livro Didático.
A seguir, estão apresentadas as despesas por grupo de despesa, contendo os
elementos de forma consolidada.
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Quadro Q.2.3.9.2 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa
DESPESAS CORRENTES
Grupos de Despesa
1. Despesas de Pessoal

Empenhada
2017
153.506.468,51

Liquidada
2016

2017

RP não processados
2016

2017

142.562.222,09

152.990.035,05

141.428.352,40

516.433,46

13.764,03

Valores Pagos

2016

2017

1.133.869,69

2016

152.270.194,79

141.428.352,40

78.359.949,54

74.354.308,10

48.188.740,16

42.471.232,86

11 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil

78.373.713,57

74.354.308,10

78.359.949,54

74.354.308,10

01 - Aposent.RPPS, Reser.Remuner.
e Reform.Militar

48.188.740,16

42.471.232,86

48.188.740,16

42.471.232,86

15.020.378,16

14.999.934,57

14.550.630,76

13.866.064,88

469.747,40

1.133.869,69

14.550.630,76

13.866.064,88

11.923.636,62

10.736.746,56

11.890.714,59

10.736.746,56

32.922,03

-

11.170.874,33

10.736.746,56

35.567.975.399,09

34.694.170.615,83 31.621.056.450,10 30.969.102.023,39 3.946.918.948,99 3.725.068.592,44

31.620.992.046,88

30.968.409.437,00

20.601.210.853,07

19.682.783.328,03 19.229.457.320,42 18.107.547.553,73 1.371.753.532,65 1.575.235.774,30

19.229.457.320,42

18.107.547.553,73

81 - Distribuição Constitucional ou
Legal de Receitas

12.531.891.883,00

11.830.438.368,00 11.088.818.513,33 10.777.664.183,52 1.443.073.369,67 1.052.774.184,48

11.088.818.513,33

10.777.664.183,52

32 - Material, bem ou serviço para
Dist. Gratuita

1.469.005.632,13

1.502.105.576,49

770.161.485,14

1.113.175.208,18

698.844.146,99

388.930.368,31

770.161.485,14

1.113.175.208,18

965.867.030,89

1.678.843.343,31

532.619.131,21

970.715.077,96

433.247.899,68

708.128.265,35

532.554.727,99

970.022.491,57

34.836.732.837,92 31.774.046.485,15 31.110.530.375,79 3.947.435.382,45 3.726.202.462,13

31.773.262.241,67

31.109.837.789,40

13 - Obrigações Patronais

Demais elementos do grupo
2. Outras Despesas Correntes
41 - Contribuições

Demais elementos do grupo
Total Despesas Correntes

35.721.481.867,60

DESPESAS DE CAPITAL
Grupos de Despesa

Empenhada

Liquidada
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RP não Processados

Valores Pagos

2017
3. Investimentos

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2.034.843.225,93

2.289.022.260,13

411.846.928,70

716.825.761,96 1.622.996.297,23 1.572.196.498,17

411.846.928,70

706.301.351,61

2.024.374.483,06

2.279.717.471,13

408.628.930,72

713.451.791,56 1.615.745.552,34 1.566.265.679,57

408.628.930,72

702.927.381,21

52 - Equipamentos e Material
Permanente

5.487.283,03

319.262,00

842.759,98

319.262,00

4.644.523,05

842.759,98

319.262,00

39 - Outros Serviços de Terceiros
PJ - Op.Int.Orc.

4.981.459,84

8.985.527,00

2.375.238,00

3.054.708,40

2.606.221,84

5.930.818,60

2.375.238,00

3.054.708,40

37.125.755.098,05 32.185.893.413,85 31.827.356.137,75 5.570.431.679,68 5.298.398.960,30

32.185.109.170,37

31.816.139.141,01

42 - Auxílios

4. Total das Despesas do FNDE
(1+2+3)

Fonte: Tesouro Gerencial 2017

37.756.325.093,53
43

43

Filtro utilizado para o preenchimento do quadro “Despesas por grupo e elemento de despesa”:({UG Executora} = 153173:FUNDO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO) E ({Mês Lançamento} = 014/2017, 014/2016) E ({Item Informação} =DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO),
DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO), DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR(CONTROLE EMPENHO), DESPESAS INSCRITAS EM RPNP
(CONTROLE EMPENHO), DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO), DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR (CONTROLE EMP))
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2.3.10 Obrigações Assumidas sem Respectivo Crédito Autorizado no Orçamento
O FNDE, no exercício de 2017, não assumiu obrigações sem dotação
orçamentária.
2.3.11 Suprimentos de Fundos, Contas Bancárias Tipo B e Cartões de Pagamento
do Governo Federal
O FNDE, no exercício de 2017, não realizou transações ou gerenciou
concessões de suprimento de fundos.

2.4 Prestação de Contas
Neste tópico, serão apresentadas a visão gerencial da prestação de contas dos
recursos pelos recebedores; a visão gerencial da análise das contas prestadas; e as
informações sobre a estrutura de pessoal para análise das prestações de conta do FNDE.
2.4.1 Visão Gerencial da Prestação de Contas dos Recursos pelos Recebedores
Com a publicação das Resoluções CD/FNDE n° 02 e nº 43/2012, os prazos para
apresentação da prestação de contas vencidos a partir de 2012 foram suspensos até que
as funcionalidades do Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SiGPC) do FNDE
estivessem adequadas ao recebimento das prestações de contas.
Nos dias atuais, encontra-se finalizado o módulo externo, denominado Contas
Online, para o recebimento das prestações de contas dos programas e projetos
educacionais. Contudo, os módulos internos do SiGPC, os quais permitirão realizar a
análise de prestações de contas, promover o resultado da análise e efetuar as medidas de
exceção, estão em desenvolvimento.
Contudo, não foram disponibilizadas, em sua totalidade, no módulo Contas
OnLine do SiGPC, as obrigações de prestações de contas relativas à execução de
objetos pactuados mediante convênios e termos de compromisso. Isso porque não houve
a finalização da integração do SiGPC com o Sistema Integrado de Monitoramento
Execução e Controle (Simec) do Ministério da Educação, como também não ocorreu a
conclusão da carga de informações oriunda de outros sistemas internos do FNDE.
No entanto, cabe esclarecer que a Autarquia vem procedendo às liberações
individualizadas, no SiGPC, de convênios e termos de compromisso que são objeto de
demandas dos órgãos de controle. Devido a esse fato, verifica-se, conforme informações
constantes no Quadro Q.2.4.1, que, em 2017, foram disponibilizadas, no referido
sistema, 120 obrigações de prestações de contas referentes a convênios e 185 obrigações
referentes a termos de compromisso, todos com vencimento de prazo para envio dos
dados das prestações de contas no exercício. Em relação à disponibilização no SiGPC
de obrigações de prestações de contas de exercícios anteriores a 2017, esta totalizou 532
convênios e 166 termos de compromissos, no exercício.
Por sua vez, no que diz respeito às obrigações de prestações de contas inerentes
aos repasses automáticos, encontram-se disponibilizadas no SiGPC, por meio do
módulo Contas Online, as prestações de contas do Pnae, Pnate e PDDE e suas ações
correlatas. Assim, verifica-se, no Quadro Q.2.4.1, no campo “Quantidade de Contas
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Prestadas”, que, no exercício de 2017, foram disponibilizados no SiGPC 25.098
obrigações de prestações de contas de repasses automáticos. Além disso, no mesmo
período, no campo “Quantidade de Contas Não Prestadas”, observa-se que, apesar de
disponibilizadas no Sistema, 4.862 obrigações de prestar contas relativas a repasses
automáticos cujos prazos encerravam-se no exercício não foram prestadas, assim como
4.458 contas relativas a exercícios anteriores a 2017.
A seguir, estão demonstrados resumidamente os quantitativos e montantes
referentes às prestações de contas de convênios, repasses automáticos e termos de
compromisso.
Quadro Q.2.4.1 – Resumo da Prestação de Contas sobre Transferências Concedidas
pelo FNDE nas Modalidades de Convênio, Repasses Automáticos e Termos de
Compromisso
Unidade Concedente
Nome: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Exercício da
Prestação
das Contas

Instrumentos
(Quantidade e Montante Repassado)

Quantitativos e montante repassados
Convênios

Quantidade
80
Contas
Exercício do
Prestadas
Montante Repassado
R$ 99.383.923,01
relatório de
40
Contas NÃO Quantidade
gestão
Prestadas
Montante Repassado
R$ 38.102.079,54
532
Exercícios
Contas NÃO Quantidade
anteriores
Prestadas
Montante Repassado
R$ 310.888.106,16
Fonte: SiGPC, SEI e Planilha Exccel (FNDE/Difin/Cgapc44)

Repasse automático
25.098
R$ 7.919.961.638,14
4.862
R$ 706.936.005,76
4.458
R$ 8.915.831,61

Termos de
Compromisso
69
R$ 60.099.904,50
116
R$ 100.866.178,79
166
R$ 130.704.633,18

2.4.2 Visão Gerencial da Análise das Contas Prestadas no Exercício de Referência
do Relatório de Gestão
Como informado anteriormente, o módulo de análise automática das contas no
Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SiGPC) do FNDE ainda não foi
implementado. Considerando, por sua vez, o passivo de prestação de contas no âmbito
da Autarquia; a existência de inúmeras demandas de órgãos de controle inerentes a
obrigações de prestações de contas de convênios, termos de compromisso e repasses
automáticos; e que o tempo de espera para conclusão do módulo de análise automática
do referido sistema poderia acarretar prejuízo a eventuais apurações por aqueles órgãos
de controle, a Autarquia vem procedendo, excepcionalmente, à análise não automática
das contas.

44

Coordenação-Geral de Prestação de Contas
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Dessa forma, no Quadro Q.2.4.2, estão consignados os números das situações
das análises das contas prestadas no exercício de 2017.
Quadro Q.2.4.2 – Situação da Análise das Contas Prestadas em 2017
Unidade Concedente ou Contratante
Nome: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Instrumentos
Contas apresentadas ao repassador no exercício
de referência do relatório de gestão

Contas
analisadas
Contas NÃO
analisadas

Quantidade aprovada
Quantidade reprovada
Quantidade de TCE instauradas
Montante repassado (R$)
Quantidade
Montante repassado (R$)

Convênios

Repasse
automático

Termos de
Compromisso

0
3

4
2

0
1

0
R$ 5.425.204,25
77

0
R$ 4.616.081,44
25.092
R$7.915.345.556,7
0

0
R$ 1.329.172,38
68

R$ 93.958.718,76
Fonte: SiGPC, SEI e Planilha Excel (FNDE/Difin/CGAPC)

R$ 58.770.732,12

2.4.3 Visão Gerencial da Análise das Contas Prestadas nos Exercícios Anteriores
ao do Relatório de Gestão
Conforme já mencionado, é relevante o passivo de prestação de contas não
analisadas no âmbito do FNDE, assim como o número de demandas dos órgãos de
controle inerentes a obrigações de prestações de contas que venceram em exercícios
anteriores a 2017. Por sua vez, nos últimos anos, a Autarquia vem envidando esforços
para concluir as análises dessas contas. Dessa forma, é significativo o montante de
obrigações de prestações de contas referentes a exercícios anteriores que foram
submetidas à análise conclusiva no exercício de 2017, conforme apresentado nos
Quadros Q.2.4.3.A e Q.2.4.3.B, a seguir.
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Quadro Q.2.4.3.A – Situação da Análise das Prestações de Contas Prestadas nos
Exercícios Anteriores a 2017 – Convênios e Termos de Compromisso
Unidade Concedente ou Contratante
Nome: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Instrumento

Contas referentes a convênios e termos
de compromisso analisadas no ano de
2017, cujo vencimento do prazo para
envio das contas é anterior a esse
exercício.

Total
das
Contas
analisadas – Parecer
Conclusivo

Quantidade aprovada
(valor total repassado
em R$)
Quantidade aprovada
parcialmente
(valor total repassado
em R$)
Quantidade reprovada
(valor total repassado
em R$)
Montante cuja análise
foi concluída em
2017, de exercícios
anteriores (R$)

1.118

Convênios

Termos de
Compromisso

584
(R$ 322.062.733,63)

1
(R$ 495.758,64)

410
(R$ 556.843.091,34)

3
(R$ 1.755.013,78)

115
(R$ 102.261.523,47)

5
(R$ 5.405.729,78)

R$ 981.167.348,44

R$ 7.656.502,20

Total das Contas analisadas
financeiramente e ainda não
concluídas- Parecer Financeiro e
Informação*
Fonte: SEI, Planilhas Excel (FNDE/Difin/Cgapc)

1.581

Quadro Q.2.4.3.B – Situação da Análise das Prestações de Contas Prestadas nos
Exercícios Anteriores a 2017 – Contratos de Repasse
Unidade Concedente ou Contratante
Nome: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Instrumento
Contas referentes a contrato de repasse
analisadas no ano de 2017, cujo
vencimento do prazo para envio das
contas é anterior a esse exercício.

Total
das
Contas
analisadas – Parecer
Conclusivo

2.577

Contrato de repasse

Quantidade aprovada
Quantidade
aprovada
parcialmente
Quantidade reprovada

1.020
1.477
80

Fonte: SiGPC, SEI e Planilha Excel (FNDE/Difin/CGAPC)

2.4.4 Informações sobre a Estrutura de Pessoal para Análise das Prestações de
Contas
De acordo com a Portaria FNDE n° 629/2017, que instituiu o Regimento Interno
da Autarquia, foi definida a Coordenação-Geral de Acompanhamento de Prestação de
Contas (CGAPC) da Diretoria Financeira (Difin) do FNDE como unidade responsável
pela análise financeira das contas prestadas à Autarquia. Assim, em relação à estrutura
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dessa unidade, informa-se que esta é composta pela Coordenação de Acompanhamento
de Prestação de Contas de Programas Educacionais (Copra), pela Coordenação de
Acompanhamento de Prestação de Contas de Projetos Educacionais (CoaPC) e pela
Coordenação de Tomada de Contas Especial (CoTCE), sendo que cada uma delas
comporta duas divisões e um setor de serviços. Além disso, a CGAPC conta, também,
com uma divisão e um setor de serviços, responsáveis por acompanhar e controlar as
demandas externas, oriundas dos órgãos de controle (CGU e TCU), do Ministério
Público, Polícia Federal, entre outros.
Nesse sentido, compondo o corpo técnico da CGAPC, há 60 colaboradores
terceirizados, os quais realizam o serviço de apoio administrativo ao processo de análise
das prestações de contas, não sendo responsáveis, dessa forma, pela efetiva análise das
contas; 25 consultores contratados na modalidade produto, conforme edital de seleção
realizado pela Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI), distribuídos nas
coordenações da CGAPC; e 41 servidores efetivos, os quais, entre outras atividades, são
competentes para efetuar a análise financeira das contas. Contudo, importa registrar que,
desse montante de 41 servidores, 15 são responsáveis, ainda, pela gerência das unidades
internas da CGAPC, entre outras atribuições.
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Capítulo 3 – Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos

3 GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES
INTERNOS
Neste Capítulo, são tratados aspectos relacionados à estrutura de governança, à
atuação da auditoria interna, ao sistema de correição e apuração de ilícitos
administrativos, bem como à gestão de riscos e controles internos da Autarquia. Nesse
sentido, pretende-se demonstrar, a seguir, as práticas de governança do FNDE que
permitem identificar como é dirigido, controlado e monitorado com vistas à condução
de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse público.

3.1 Descrição das Estruturas de Governança
O FNDE, por meio da Resolução CD/FNDE nº 31/2003, instituiu o Conselho
Deliberativo (CD) como instância máxima para deliberações voltadas ao financiamento
de projetos e programas educacionais. O Conselho Deliberativo é constituído por dez
membros, na forma do Capítulo IV – Do Órgão Colegiado, art. 4 do Decreto nº
9.007/2017, e é presidido pelo Ministro de Estado da Educação, sendo substituído pelo
Secretário-Executivo em suas ausências e afastamentos.
O CD/FNDE possui a seguinte composição: o Ministro de Estado da Educação;
o Presidente do FNDE; o Procurador-Chefe do FNDE; o Secretário de Educação
Básica do Ministério da Educação; o Secretário de Educação Profissional e
Tecnológica do Ministério da Educação; o Secretário de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação; o Secretário de
Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação; o Secretário
de Articulação com os Sistemas de Ensino do Ministério da Educação; o Secretário de
Educação Superior do Ministério da Educação; o Presidente do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).
Para o desenvolvimento de suas atividades, e estrutura de Governança dos Comitês
do FNDE conta com
a) Comitê de Compras e Contratos do Ministério da Educação (CCC-MEC):
instituído pela Portaria MEC nº 433/2007, tem por objetivos assegurar a
uniformidade de procedimentos, padronização de produtos, racionalidade
burocrática, qualidade e melhores custos para as compras;
b) Comitê de Gestão das Ações de Desenvolvimento da Educação (CGDFNDE): instituído por meio da Portaria FNDE nº 292/2011, tem por atribuições
deliberar sobre os processos para participação de servidores em cursos de pósgraduação, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado; sobre os
processos de ressarcimento parcial de cursos de graduação e de idioma
estrangeiro; processos de pagamento de gratificação por encargo de Curso ou
Concurso (GECC); e analisar pedidos de cursos de capacitação fora de Brasília;
c) Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas (CGP – FNDE): instituído pela
Portaria FNDE nº 45/2015, tem por finalidade assegurar a implementação da
política de gestão de pessoas observando as boas práticas de governança
aplicadas ao setor público e subsidiar a presidência do FNDE em assuntos
correlatos;
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d) Comitê de Governança Digital (CGD): instituído pela Portaria FNDE nº
766/2017 tem por finalidade deliberar sobre princípios, políticas, diretrizes e
planos relativos à Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), Segurança
Cibernética (SegCiber), Planos de Dados Abertos (PDA) e à Governança
Digital;
e) Comitê Deliberativo de Prestação de Contas (CDPC-FNDE): instituído pela
Portaria FNDE nº 285/2016, delibera acerca da gestão do processo de prestação
de contas dos recursos transferidos para o financiamento de programas e
projetos educacionais no âmbito da Autarquia;
f) Comitê de Gestão Estratégica (CGE-FNDE): instituído pela Portaria FNDE
nº 474/2010, visa assessorar o Presidente do FNDE nas decisões sobre a
seleção e cancelamento de projetos, nas revisões do mapa estratégico e painel
de indicadores, e na priorização dos projetos e a avaliação do impacto dos
projetos; e
g) Comissão de Ética (Comef): instituída pela Portaria FNDE nº 487/2013 e
suas atualizações, com o objetivo de orientar e aconselhar sobre a ética
profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio
público.
Compondo a estrutura de governança, a Auditoria Interna vincula-se
administrativamente ao Conselho Deliberativo do FNDE e atua em consonância ao
regimento interno da Autarquia (Portaria FNDE nº 629/2017, alterada pela Portaria
FNDE nº 922/2017). De acordo com o Decreto nº 9.007/2017, que aprovou a
Estrutura Regimental da Autarquia, a Auditoria Interna é um órgão seccional que tem,
entre suas atribuições, a competência de examinar a conformidade legal dos atos de
gestão orçamentário-financeira, patrimonial, de pessoal e de demais sistemas
administrativos e operacionais do Fundo. Suas ações estão voltadas para subsidiar o
presidente e os diretores com informações sobre as ações de controle que realiza e seus
resultados, com vistas ao aperfeiçoamento de procedimentos de controle e de gestão.
A Auditoria Interna é composta por três coordenações: a Coordenação de
Auditoria (Coaud), com a competência de realizar auditorias no âmbito interno das
unidades da Autarquia; a Coordenação de Auditoria de Programas (Corap), com a
atribuição de executar procedimentos de fiscalização e de ações de controle, no âmbito
de sua atuação; e a Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações de
Controle (Copac), com a incumbência de coordenar as atividades de planejamento e
avaliação, controlar as demandas externas oriundas de órgãos de controle e fazer a
divulgação das ações realizadas pela Auditoria Interna.
A Autarquia iniciou, em 2017, os estudos de revisão dos principais normativos
para que se adequem aos dispositivos contidos na Instrução Normativa Conjunta nº
01/2016, da Presidência da República (PR), Ministérios do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão (MPDG) e da Transparência e Controladoria Geral da União
(CGU), no intuito de efetivar a política de governança, gestão de riscos e o alcance de
sua missão institucional. Por fim, vale mencionar também que a Autarquia aprovou o
regimento interno da Comissão de Ética do FNDE por meio da Portaria FNDE nº
588/2017.
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3.2 Atuação da Unidade de Auditoria Interna
Em consonância com o § 3º do art. 15 do Decreto nº 3.591/2000, combinado
com o art. 7º, parágrafo único, do Decreto nº 9.007/2017, que aprovou a Estrutura
Regimental do FNDE, e com o art. 16, §1º, do Anexo à Portaria FNDE nº 629/2017,
atual Regimento Interno desta Autarquia, a Auditoria Interna (Audit) é um órgão
seccional que se vincula administrativamente ao Conselho Deliberativo do FNDE.
Nos termos do art. 3º, § 2º, do Anexo I do Decreto nº 9.007/2017, combinado
com o art. 3º, § 3º, do atual Regimento Interno, e em atenção ao disposto no§ 5º do art.
15 do Decreto nº 3.591/2000, a nomeação e a exoneração do Auditor-Chefe, precedidas
de aprovação pelo Conselho Deliberativo, serão submetidas pelo Presidente do FNDE à
aprovação do Ministro de Estado da Transparência e Controladoria-Geral da União
(CGU).
Assim, a Audit tem, entre suas atribuições, as incumbências de examinar a
conformidade legal dos atos de gestão orçamentário-financeira, patrimonial, de pessoal
e demais sistemas administrativos e operacionais, bem como de planejar, acompanhar e
controlar o desenvolvimento de auditorias e fiscalizações; identificar e avaliar os
controles internos e a política de gestão de riscos; e recomendar, quando couber, ações
preventivas e corretivas aos diversos setores do FNDE.
As ações da Auditoria Interna têm como foco, portanto, subsidiar a Alta
Administração com informações sobre as ações de controle que realiza, de forma a
contribuir para o fortalecimento da gestão e auxiliar no alcance da missão institucional
do FNDE, a partir da proposição de melhorias nos processos; do aprimoramento dos
controles internos e da mitigação dos riscos que possam comprometer o alcance dos
objetivos institucionais.
Para desempenhar sua função, a Auditoria Interna conta com três coordenações:
• a Coordenação de Auditoria (Coaud), à qual compete planejar e executar
notadamente ações de controle nas unidades internas do FNDE;
• a Coordenação de Auditoria de Programas (Corap), responsável por planejar e
executar especialmente ações de fiscalização junto às entidades que recebem
recursos transferidos pela Autarquia;
• a Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações de Controle
(Copac), de caráter transversal, com a incumbência de coordenar as atividades
de planejamento e avaliação, fazer a divulgação das ações realizadas pela
Auditoria Interna, controlar as demandas externas oriundas de órgãos de
controle; acompanhar as determinações do Tribunal de Contas da União (TCU);
as recomendações do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da
União (CGU) - por ocasião da execução dos Programas de Fiscalização em
Entes Federados - e da própria Audit, em decorrência das auditorias e
fiscalizações realizadas, mediante o Plano Permanente de Providências (PPPAI); analisar a conformidade dos processos de Tomada de Contas Especiais;
atuar na organização dos processos internos da própria Auditoria Interna; e
garantir o apoio administrativo às ações da Audit.
Além dos trabalhos desempenhados pelas três coordenações da Audit, o
Assistente Técnico desempenha atividade de assessoria direta ao Auditor Chefe,
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especialmente quanto à realização de estudos relativos à elaboração e revisão de normas
e rotinas internas e à emissão de pareceres no âmbito das consultas eventualmente
submetidas à Auditoria Interna sobre matérias afetas à atuação dos órgãos do Sistema de
Controle Interno e das unidades de Auditoria Interna dos entes da Administração
Indireta do Poder Executivo Federal. Para efeito de consolidação, a atual estrutura da
Audit pode ser graficamente representada, conforme Figura F.3.2.A:
Figura F.3.2.A – Organograma da Auditoria Interna

Fonte: FNDE/Audit

Nesse contexto, a Audit organizou seu planejamento, o Plano Anual de
Auditoria Interna (Paint 2017), baseado em critérios estratégicos e de riscos que
levaram em conta o caráter sistêmico das políticas de educação, a partir dos quais, com
a adoção de matriz de riscos, definiram-se os temas prioritários para serem trabalhados
em 2017, conforme ilustrado a seguir.
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Figura F.3.2.B – Paint 2017 – Processo de definição dos temas prioritários

Fonte: FNDE/Audit

Já a seleção de localidades, critério adicional do Paint para escolha dos entes
federativos passíveis de receber as fiscalizações in loco, a cargo da Corap, foi efetivada
por microrregiões, conforme classificação de probabilidade de ocorrência de desvios,
mediante o índice composto pelos dados estatísticos referentes a demandas de órgãos de
controle e deliberações do TCU; denúncias recebidas pela Ouvidoria (Ouvid) do FNDE
ou constantes do clipping da imprensa, todos referentes ao período de julho de 2015 e
junho de 2016; e levantamento das inspeções in loco realizadas em anos anteriores. A
Figura F.3.2.C, abaixo, esquematiza esse processo.
Figura F.3.2.C – Paint 2017 - Seleção das Localidades para Fiscalização In Loco

Fonte: FNDE/Audit

Em decorrência das auditorias e fiscalizações, a Audit expediu 44 relatórios em
2017, que resultaram no oferecimento de 288 recomendações às unidades técnicas do
FNDE, cuja implementação é sistematicamente monitorada, mediante o Plano
Permanente de Providências da Auditoria Interna (PPP-AI), de forma a conferir
efetividade às proposições da Audit.
As referidas recomendações propiciam aos gestores da Autarquia subsídios
importantes visando à correção de práticas inadequadas e/ou ao aprimoramento
preventivo de seus controles internos.
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Para 2017, foram planejadas, originariamente, 40 ações de fiscalização no
âmbito da Corap e 5 ações de auditoria no âmbito da Coaud. Houve, de forma
justificada e aprovada pelo Auditor Chefe, ajustes no Plano, com redimensionamento de
ações para a Coaud, ficando a meta em 4 ações, o que levou, após os ditos ajustes, a
execução de 93,75% do Paint, conforme Quadro Q.3.2, a seguir:
Quadro Q.3.2 – Execução do Paint (2017)
PDAI/Paint 2017

Executado
Meta
ajustada** Parcial Integral
***

Tipo

Prédefinidos

Reserva de
contingência*

Meta
Total

Ações de Fiscalização

40

4

44

44

0

42

95,45%

Ações de Auditoria

5

1

6

4

2

2

75,00%

Total

45

5

50

48

2

44

93,75%

%

Fonte: FNDE/Audit
*Considerando que 10% do total líquido das H.h45 foram mantidos como reserva de contingência no
Paint, sendo os outros 90% alocados em atividades, o número de trabalhos de fiscalização e auditoria é
estimado a partir da projeção dos 10% restantes, aplicando-se arredondamentos convencionais aos
resultados.
** As ações de Auditoria, no âmbito da Coaud, foram redefinidas conforme Informação nº
72/2017/Coaud/Audit-FNDE (SEI nº 0576519)
*** Ações em andamento foram computadas como tendo alcançado 50% da meta.

3.2.1 Atividades de Auditoria
Os trabalhos desenvolvidos pela Coaud, com atuação predominante no âmbito
interno das diversas diretorias da Autarquia, realizados segundo orientações técnicas
constantes em normativas da CGU, têm caráter orientativo, preventivo e corretivo e
visam à identificação e mitigação de riscos, contribuindo para o fortalecimento da
gestão, a partir da avaliação dos controles internos e do auxílio às unidades dirigentes
do FNDE no sentido do aperfeiçoamento dos seus processos de governança e
gerenciamento de riscos.
Após a conclusão dos trabalhos, o relatório é enviado ao Presidente da Autarquia
para que tome conhecimento das constatações e das recomendações e, ainda, para que
delibere sobre as proposições de encaminhamento. Posteriormente à ciência e anuência
do Presidente quanto às proposições, o relatório segue aos gestores das áreas auditadas
do FNDE, para que atendam às recomendações. Nos termos da Instrução Normativa
CGU n° 24/2015, a emissão dos relatórios é comunicada à CGU, que poderá requisitálos a qualquer tempo.
Ao final de cada trabalho de auditoria, a versão prévia do relatório é submetida
aos gestores das unidades auditadas para que apresentem considerações adicionais às
questões apontadas pelas equipes de auditagem. Como medida seguinte, depois de
incorporadas ao relatório as considerações, novo relatório preliminar é encaminhado aos
responsáveis das unidades auditadas, já contendo as recomendações, quando é realizada
reunião de busca conjunta de soluções, entre as equipes da Auditoria Interna e das
45

Os trabalhos desenvolvidos pela Auditoria Interna do FNDE possuem caráter amostral, com
abrangência limitada à capacidade operacional de suas Coordenações. A distribuição das atividades é
feita mediante o cálculo de Homens.horas (H.h) disponíveis, que norteiam a definição das equipes e a
distribuição das atividades previstas no Paint do exercício.
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unidades auditadas, inclusive com a participação do Gabinete da Presidência do FNDE,
quando são discutidas as recomendações e os encaminhamentos dos relatórios. Tais
práticas permitem amplo debate dos problemas detectados nos trabalhos e o
aperfeiçoamento das recomendações propostas aos gestores do FNDE. O Quadro
Q.3.2.1, a seguir, sintetiza os trabalhos de auditoria finalizados no exercício.
Quadro Q.3.2.1 – Relatórios de Auditoria Interna (2017)
Item do Paint

Nº do Relatório

Auditoria

Área

20*
4*

RA 01/2017
RA 02/2017

Dirti
Dirae

5

RA 18/2017

Extra-Paint

RA 19/2017

1 a 4**

-

1 a 4**

-

Processos Licitatórios e Contratos Administrativos (TI)
Avaliação de controles internos (Pnate)
Prestação de Contas (confiabilidade e integridade dos
controles quanto à obrigação de prestar contas - OPC)
Prestação de Contas (Contratação Interlipar - serviços de
inteligênciamento)
Pnae (avaliação das ferramentas de controle interno da Gestão
Financeira, Monitoramento e Controle Social dos recursos
transferidos pelo FNDE)
ProInfância (avaliação das ferramentas de controle interno da
Gestão Financeira, Monitoramento, Contingenciamento e
Controle Social dos recursos transferidos pelo FNDE)

Difin
Difin; Dirti;
Dirad
Dirae

Digap

Fonte: FNDE/Audit
* Auditoria realizada em 2016 e relatório concluído no início de 2017.
**Trabalhos executados parcialmente em 2017 com conclusão prevista para início de 2018.

Conforme demonstrado no Relatório Anual de Atividade de Auditoria Interna
(Raint 2017), resultados importantes foram obtidos a partir dos trabalhos de auditoria,
que subsidiaram reflexão e revisão de procedimentos pelas áreas gestoras. Merecem
destaque, por exemplo, ações realizadas no âmbito de contratações de tecnologia da
informação, uma dessas, a pedido da presidência do FNDE, referente à contratação de
empresa para prestação de serviços de inteligenciamento, identificação, transcrição e
inserção de dados; e outra sobre aspectos que envolveram a execução e entrega das
demandas de serviços de sustentação, desenvolvimento e manutenção de sistemas
(Fábrica de Software).
Na ação referente à Fabrica de Software, verificaram-se, entre outras questões:
1) fragilidades na gestão do processo, notadamente na etapa inicial, impedindo a
chegada ou acarretando tempo demasiadamente longo para que as demandas fossem
encaminhadas para tratamento na fábrica, impactando nos prazos de execução e entrega
dos produtos; 2) ausência de identificação de riscos na atividade de governança de TI,
que contribuiu para o atraso na entrega das demandas, que, sendo previsíveis, precisam
ser enfrentados de forma que, se não integralmente eliminados, devem ser controlados
para que não impacte negativamente nas atribuições das áreas demandantes.
Em face de tais fragilidades, recomendou-se: aprimorar a gestão de demanda em
relação à execução dos fluxos, principalmente quanto à primeira etapa, instituindo-se
mecanismos de gestão de prazos para todas as etapas; e identificar os riscos inerentes ao
processo de desenvolvimento de software, incluindo aqueles atribuíveis às unidades
demandantes da Autarquia, instituindo estratégias que venham a mitigar os riscos.
Destacam-se, também, trabalhos de avaliação de controles internos no âmbito
das transferências de recursos realizadas pela Autarquia, sob o aspecto da obrigação de
prestar contas (OPC) e no âmbito Programa Nacional de Apoio ao Transporte do
Escolar (Pnate).
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Na ação sobre as obrigações de prestar contas, foram recomendadas medidas no
sentido de elaborar plano de ação com vistas a garantir que todos os gestores
beneficiários de transferências do FNDE prestem, tempestivamente, suas contas,
preferencialmente, de forma eletrônica, e que se adotem medidas para assegurar que
todas as OPC’s estejam identificadas e que seus registros estejam em sistema mantido
pelo FNDE.
Já na ação sobre os controles internos do Pnate, foram constatadas fragilidades
quanto às solicitações de transferências e sobre o conteúdo dos pareceres técnicos
emitidos para as prestações de contas. Recomendou-se melhoria no processo de
solicitação de transferências, dando-lhe mais segurança e transparência, com a adoção
de rotinas automatizadas e seguras, sem intervenções manuais; que evitem novos
repasses a entes em situação de omissão; e de medidas com vistas a resguardar os cofres
da Autarquia no caso de prejuízos. Foi recomendada, ainda, a instituição de parâmetros
de análise técnica das prestações de contas pautados em elementos claros e objetivos,
sendo oferecido pela Auditoria Interna, modelo exemplificativo para que se faça tal
análise.
3.2.2 Atividades de Fiscalização
As ações de fiscalização in loco, realizadas pela Corap nas entidades
beneficiárias dos recursos transferidos pelo FNDE, têm o objetivo de verificar a atuação
das diretorias finalísticas acerca do acompanhamento da execução, pelos entes
federados parceiros, dos programas educacionais sob a responsabilidade do FNDE,
apresentando subsídios para o aperfeiçoamento dos processos internos. Todos os
trabalhos são originados no Paint, de modo que, embora algumas fiscalizações possam
ser acrescentadas ao longo do exercício, seguem os critérios gerais e específicos que
nortearam a elaboração do plano anual. Esses acréscimos são denominados extra-Paint e
decorrem de demandas pontuais, tratadas como “pedidos de fiscalização”.
Após a aprovação do Auditor-Chefe, os Relatórios de Fiscalização são
encaminhados ao Presidente da Autarquia para ciência das constatações e
recomendações e, ainda, para deliberação acerca as propostas de encaminhamento.
Posteriormente, seguem para (i) as unidades finalísticas responsáveis pela gestão dos
programas objeto da fiscalização, com vistas ao atendimento das recomendações e à
consideração dos resultados dos trabalhos na análise técnica das prestações de contas,
bem como para definição dos critérios de risco e parâmetros de monitoramento dos
respectivos programas; (ii) a Diretoria Financeira (Difin), para subsidiar a análise
financeira das prestações de contas; (iii) a Copac, para acompanhamento e avaliação das
providências adotadas pelas unidades organizacionais, mediante os Planos Permanentes
de Providências da Auditoria Interna (PPP-AI).
Os Relatórios de Fiscalização também são disponibilizados ao conhecimento e
providências dos gestores locais responsáveis; aos Conselhos Sociais, quando cabível; e
a outros órgãos de controle, conforme a natureza dos achados e a origem da demanda de
realização do trabalho, como, por exemplo, o Ministério Público, a Polícia Federal e os
Tribunais de Contas. Por fim, nos termos da Instrução Normativa CGU n° 24/2015, a
emissão dos relatórios é comunicada ao Ministério da Transparência e ControladoriaGeral da União (CGU), que pode requisitá-los a qualquer tempo.
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Em 2017, a Corap executou fiscalizações em 42 entidades, distribuídas em 11
unidades da federação. Com isso, alcançaram-se, nas fiscalizações, cerca de 170
transferências de recursos no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(Pnae), Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), Programa
Dinheiro Direto na Escola (PDDE-Acessibilidade) e Programa Nacional de
Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação
Infantil (ProInfância). A partir de agosto, as fiscalizações passaram a contemplar ainda
o Programa Caminho da Escola, dentro das ações do Plano de Ações Articuladas
(PAR), conforme descrito na Informação nº 62/2017/Corap/Audit-FNDE, de 10 de
agosto de 2017. Nesse contexto, as unidades da federação que receberam fiscalização da
Auditoria Interna do FNDE podem ser verificadas no Quadro Q.3.2.2.A, a seguir:
Quadro Q.3.2.2.A – Ações e Programas Fiscalizados (2017)
Região

Nordeste

Norte
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
Total
Fonte: FNDE/Audit

UF

Entidades

BA

4

MA
PI
CE
TO
AM
PA
SP
RJ
RS
GO

4
4
1
5
4
4
4
4
4
4

Transferências
16

13

13
8
4
4

17
16
1
20
16
16
16
15
17
18

42

50

52
31
17
18
168

Com a conclusão de todos os relatórios das fiscalizações realizadas, percebeu-se
que algumas constatações são recorrentes. Os Quadros Q.3.2.2.B a Q.3.2.2.F, a seguir,
destacam as falhas identificadas com maior incidência ao longo do ano e o percentual
que representam em relação ao universo das constatações, no que se refere aos
programas fiscalizados.
Com relação ao ProInfância, as falhas identificadas se referiam à inserção e
atualização de registros das obras no Sistema Integrado de Monitoramento Execução e
Controle (Simec), bem como às restrições e às inconformidades de engenharia
apontadas pelas supervisões do FNDE, aguardando solução por longos períodos.
Quadro Q.3.2.2.B – Principais Falhas Observadas nas Fiscalizações – ProInfância
(2017)
Programa

Constatação
Obras iniciadas fisicamente, porém paralisadas e/ou abandonadas
Ausência de inserção ou atualização de dados de execução da obra no Simec
Registro de restrições e inconformidades de projeto no Simec
ProInfância
Falhas diversas na implementação de normas de execução do Programa
Falhas diversas na execução financeira dos recursos
Outros
Total

Fonte: FNDE/Audit
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n
27
24
17
11
10
5

%
28,72
25,53
18,09
11,70
10,64
5,32
94

As obras do ProInfância apresentaram, ainda, constatações relativas a atrasos,
paralisação ou abandono na execução dos objetos pactuados. No Simec, foram
constatadas diversas situações referentes a “sistemas com preenchimento incorreto ou
incompleto”, com destaque para a falta de inserção de dados ou a inclusão de dados,
pelo executor, divergentes dos apresentados na verificação in loco, caracterizando tais
fragilidades e insuficiência de fidedignidade nas informações daquele sistema.
Em relação ao Pnae, dentre as “Falhas relativas à implementação do Controle
Social”, destacam-se a ausência de apoio logístico ao Conselho, a falta de capacitação
e/ou orientação dos conselheiros e a não emissão do parecer sobre as prestações de
contas do Programa. Entre as “Falhas diversas na implementação de normas de
execução do Programa”, destacaram-se a atuação deficiente do nutricionista responsável
pelo Programa, ausência da realização dos testes de aceitabilidade do cardápio e o
Descumprimento das diretrizes do Programa quanto à agricultura familiar. Dentre as
“Falhas diversas na execução financeira dos recursos”, destaca-se a “realização de
despesas incompatíveis com o objeto do programa”.
Quadro Q.3.2.2.C – Principais Falhas Observadas nas Fiscalizações – Pnae (2017)
Programa

Pnae

Constatação

n

%

Falhas na implementação do Controle Social

31

39,74

Falhas diversas na implementação de normas de execução do Programa
Condições inadequadas para armazenamento, guarda e conservação dos gêneros
alimentícios
Falhas diversas na execução financeira dos recursos

15

19,23

13

16,67

9

11,54

Não cumprimento ou cumprimento parcial do objeto do Programa

2

2,56

Outros

8

10,26

Total

78

Fonte: FNDE/Audit

No Pnate, chama atenção a existência de “veículos em condições inadequadas
para o transporte de escolares”, destacando-se, nesse caso, a má conservação dos
veículos e outros em processo de sucateamento, bem como a existência de condutores
inabilitados para o transporte de escolares, fatos que também estavam presentes no
Programa Caminho da Escola. Ademais, quanto a “Falhas diversas na implementação
de normas de execução do Programa”, destaca-se o uso do veículo para clientela
diferente da especificada nos normativos do programa.
Quadro Q.3.2.2.D – Principais Falhas Observadas nas Fiscalizações – Pnate (2017)
Programa

Pnae

Constatação
Falhas na implementação do Controle Social
Falhas diversas na execução financeira dos recursos
Veículos em condições inadequadas para o transporte de escolares
Falhas diversas na implementação de normas de execução do Programa
Ausência de documentação comprobatória da execução do Programa
Outros
Total

n
26
16
9
8
4
7

%
37,14
22,86
12,86
11,43
5,71
10,00
70

Fonte: FNDE/Audit

Também em relação ao Pnate, dentre as “Falhas relativas à implementação do
Controle Social”, destacaram-se a ausência de apoio logístico ao Conselho e a ausência
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de atuação do Controle Social. Dentre as “Falhas diversas na execução financeira dos
recursos”, destacaram-se desvios de finalidade na utilização dos veículos do transporte
escolar, bem como realização de despesas incompatíveis com o objeto do programa.
Em relação ao Programa Caminho da Escola, nas constatações de “Falhas
diversas na implementação de normas de execução do Programa”, destaca-se o uso do
veículo para clientela diferente da especificada nos normativos do Programa. Também,
quanto à constatação de “veículos em condições inadequadas para o transporte de
escolares”, destacam-se a má conservação dos veículos e outros em processo de
sucateamento.
Quadro Q.3.2.2.E – Principais Falhas Observadas nas Fiscalizações – Caminho da
Escola (2017)
Programa

Caminho da
Escola

Constatação
Falhas diversas na implementação de normas de execução do Programa
Falhas diversas na execução financeira dos recursos
Ausência de controles relacionados à execução do transporte escolar
Ausência de documentação comprobatória da execução do Programa/Convênio

n
8
6
5
3

%
28,57
21,43
17,86
10,71

Não atendimento ou atendimento parcial da clientela do Programa

3

10,71

Veículos em condições inadequadas para o transporte de escolares

3

10,71

Total

28

Fonte: FNDE/Audit

No que tange ao PDDE, observa-se que as principais ocorrências estão
relacionadas a “Falhas diversas na execução financeira dos recursos”, destacando-se
“despesas incompatíveis com o objeto do Programa” e “recursos do Programa que não
são movimentados exclusivamente por meio eletrônico”. A respeito dessa última, apesar
da impropriedade verificada, não coube recomendações às prefeituras, tendo em vista o
disposto na Resolução CD/FNDE nº 10/2013, que autoriza a utilização de cheques na
movimentação financeira.
Quadro Q.3.2.2.F – Principais Falhas Observadas nas Fiscalizações – PDDE (2017)
Programa

PDDE

Constatação
Falhas diversas na execução financeira dos recursos
Não utilização dos recursos financeiros transferidos à conta do Programa
Falhas diversas na execução física do Programa
Ausência do plano de ações para execução dos recursos do PDDE Acessibilidade
Total

n
37
14
3
2

%
66,07
25,00
5,36
3,57
56

Fonte: FNDE/Audit

3.2.3 Monitoramento das Recomendações da Auditoria Interna
Em decorrência do item 5.2.2.12 do Paint 2017, também em consonância com
disposições da Instrução Normativa CGU nº 24/2015, foi realizado, ao longo do
exercício de 2017, o monitoramento das recomendações emanadas pela Auditoria
Interna, denominado Plano de Providências Permanente da Auditoria Interna (PPP-AI),
cujos resultados foram sistematizados trimestralmente.
As recomendações da Audit são registradas e as providências adotadas pelas
diversas unidades da Autarquia acompanhadas e avaliadas periodicamente pela Copac,
152
FNDE – RELATÓRIO DE GESTÃO 2017

até que se obtenha o posicionamento definitivo quanto ao atendimento das
recomendações.
Ao se receber a informação dos gestores, as providências adotadas são
analisadas e registras como: i) atendida – atendeu-se integralmente ao recomendado; ii)
parcialmente atendida – foram adotadas medidas, mas ainda são necessárias ações para
o integral cumprimento da recomendação; ou iii) não atendida – não se apresentaram
providências ou a manifestação foi divergente da recomendação.
Ao longo de 2017, foram gerados 288 itens de acompanhamento, decorrentes
das recomendações consignadas nos relatórios de fiscalizações da Corap e de auditorias
da Coaud, bem como das Notas Técnicas do Assistente Técnico da Audit. O Quadro
Q.3.2.3.A abaixo sintetiza os resultados do monitoramento dessas recomendações.
Quadro Q.3.2.3.A – Atendimento às Recomendações (2017)
Recomendação

Atendida

Não atendida

Parcialmente Atendida

Em análise pela Audit

Unidade
n

%

n

%

n

%

Vencidas

A Vencer

n

%

Vencidas

A Vencer

n

%

Dirae

183

64%

39

21%

109

60%

11

98

22

12%

11

11

13

7%

Digap

80

28%

19

24%

50

63%

0

50

11

14%

0

11

0

0%

Difin

19

7%

5

26%

12

63%

4

8

1

5%

1

0

1

5%

Dirti

6

2%

1

17%

0

0%

0

0

5

83%

5

0

0

0%

Total

288

100%

64

22%

171

59%

15

156

39

14%

17

22

14

5%

Fonte: FNDE/Audit

Nos casos em que, ao longo dos trabalhos de fiscalização da Corap, são
identificados prejuízos ao erário, após emissão do relatório, são enviadas, pela própria
Audit, notificações aos gestores ou ex-gestores responsáveis pelos fatos que geraram
prejuízo, estabelecendo-se prazo para que se proceda ao recolhimento. Decorrido o
prazo, caso não seja apresentada comprovação do ressarcimento ou contestação do
débito, a recomendação é direcionada à Diretoria Financeira (Difin), para adoção de
medidas subsequentes, como instauração de Tomada de Contas Especial (TCE) ou
inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal
(Cadin).
Além das recomendações expedidas em 2017, compõem o PPP-AI aquelas
decorrentes dos relatórios de auditoria ou fiscalização desde 2015. No cômputo geral, as
recomendações de 2016 tiveram aproximadamente 98,92% de atendimento,
considerando os atendimentos parciais e totais, conforme Quadro Q.3.2.3.B abaixo.
Quadro Q.3.2.3.B – Atendimento às Recomendações (2016)
Unidade
Dirae
Digap
Difin
Dirte
TOTAL

Recomendação
n
442
103
9
3
557

%
79,35
18,49
1,62
0,54
100,0

Atendida
n
380
91
9
2
482

%
85,97
88,35
100,00
66,67
86,54

Não atendida
n
1
5
0
0
6

%
0,23
4,85
0,00
0,00
1,08

Parcialmente
Atendida
n
61
7
0
1
69

Fonte: FNDE/Audit
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%
13,80
6,80
0,00
33,33
12,39

Em análise
n
0
0
0
0
0

%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Já as recomendações de 2015 tiveram aproximadamente 99,19% de atendimento,
considerando os atendimentos parciais e totais, conforme Quadro Q.3.2.3.C, abaixo.
Quadro Q.3.2.3.C – Atendimento às Recomendações (2015)
Unidade

Recomendação

Atendida

Parcialmente
Atendida

Não atendida

Em análise

Dirae
Digap
Audit
Digef
Dirad
Difin
Gabin

n
354
163
47
34
16
3
3

%
57,10
26,29
7,58
5,48
2,58
0,48
0,48

n
348
142
46
28
15
3
1

%
98,31
87,12
97,87
82,35
93,75
100,00
33,33

n
0
2
0
0
0
0
2

%
0,00
1,23
0,00
0,00
0,00
0,00
66,67

n
6
19
1
6
1
0
0

%
1,69
11,66
2,13
17,65
6,25
0,00
0,00

n
0
0
0
0
0
0
0

%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL

620

100,0

583

94,03

4

0,65

33

5,32

0

0,00

Fonte: FNDE/Audit

3.2.4 Acompanhamento das Demandas de Órgão de Controle (Portaria FNDE nº
434/2016)
Além dos controles já referidos, a Auditoria Interna, por meio da Divisão de
Gestão de Informações e Controle de Demandas (Dginf/Copac), também acompanha o
atendimento, pelas diretorias da Autarquia, das diligências e demandas recebidas das
diversas instâncias de controle instituídas no país (CGU, Ministérios Públicos,
Departamento de Polícia Federal e Tribunais de Contas), e consolida as informações
correspondentes em relatórios periódicos e publicações a serem disponibilizadas às
diretorias e à Presidência do FNDE, conforme dispõe o art. 17 da Instrução Normativa
CGU nº 24/2015. Essa atividade está regulada nos termos da Portaria FNDE nº
434/2016.
Ao longo de 2017, foram recebidos 5.584 documentos de órgãos de controle
tratados pela Auditoria Interna, na forma da Portaria FNDE nº 434/2016, representando
uma média de 465,33 demandas por mês. O Quadro Q.3.2.4, a seguir, demonstra os
totais e médias dos últimos três exercícios, caracterizando tendência de queda na
quantidade de demandas recebidas pelo FNDE.
Quadro Q.3.2.4 – Demandas Externas (2015 a 2017)
Ano

Total de documentos
recebidos

Média
Mensal

Diferença em relação ao
exercício anterior (%)

2015
2016
2017

7.495
6.304
5.584

624,58
525,33
465,33

-15,89%
-11,42%

Fonte: FNDE/Audit
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O Gráfico G.3.2.4.A, a seguir, ilustra a variação do recebimento desses
documentos mês a mês, comparada à registrada nos dois exercícios anteriores.
Gráfico G.3.2.4.A – Quantidade de Demandas Externas (2015 a 2017)
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Fonte: FNDE/Audit

Com base na Portaria FNDE n° 434/2016, todo documento originário de órgãos
de controle que exija resposta por parte da Autarquia, é considerado uma demanda e,
portanto, passa a fazer parte do acompanhamento da Auditoria Interna. As demandas
são inicialmente cadastradas no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e no Sistema
Integrado de Auditoria Interna (Integra) do FNDE, para fins de controle dos prazos para
atendimento e registro das medidas adotadas pelas unidades responsáveis. Nesse
contexto, de maneira contínua, a Audit consolida e divulga as publicações originárias
dos órgãos de controle interno e externo que têm repercussão nas atividades do FNDE.
Nos termos da citada Portaria, as diligências que, pela relevância, exigem a
atuação da Presidência do FNDE, são previamente consolidadas junto ao Chefe de
Gabinete. Não obstante, mensalmente, a Audit apresenta relatório consolidado das
demandas atendidas e não atendidas à Presidência do FNDE, destacando as de maior
criticidade e as com vencimento iminente e incluindo análises estatísticas da situação
verificada no mês anterior.
Além disso, semanalmente, encaminha a relação das diligências “vencidas” e “a
vencer” aos gestores responsáveis, destacando casos de demandas críticas identificadas,
sem prejuízo do envio diário de Painel Gerencial contendo síntese do cenário de
pendências por faixas de prazo (vencidas, vencem na data, vencem em até 10 dias,
vencem em mais de 10 dias). O Painel é enviado automaticamente ao Chefe de
Gabinete, às assessorias da Presidência, aos titulares das diretorias e aos interlocutores
por eles indicados, por ferramenta de Business Intelligence (BI), a qual realiza a
extração de dados do Sistema Integra.
Essas rotinas de intermediação junto à Alta Administração da Autarquia têm por
objetivo contribuir com o adequado e tempestivo atendimento de todas as diligências
recebidas no FNDE. Com efeito, a partir do Gráfico G.3.2.4.B, observa-se a tendência
de redução da quantidade média de demandas vencidas no âmbito das unidades
organizacionais.
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Gráfico G.3.2.4.B – Demandas Vencidas por Diretoria (2017)
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Fonte: FNDE/Audit

Essa atividade de controle de demandas externas tem merecido especial atenção
por parte da Audit, que ao longo do tempo tem aprimorado as rotinas e implementado
diversos instrumentos de comunicação e de acompanhamento (relatórios diários,
semanais, mensais e alertas para casos críticos) resultando na redução do expressivo
passivo que se detinha no passado, bem como contribuindo para a melhoria da
qualidade e a tempestividade das respostas.
A Auditoria Interna possui ainda o papel de articulação com a CGU, conforme
art. 18 da Instrução Normativa CGU nº 24/2015, promovendo, conforme mencionado, e
considerando os termos da Portaria FNDE nº 434/2016, o controle dos pedidos de
informação recebidos daquela Controladoria e zelando pelo cumprimento, por parte das
unidades da Autarquia, das suas recomendações e determinações. Esse trabalho envolve
todas as coordenações da Auditoria e contempla um conjunto integrado de instrumentos
que convergem para a garantia do atendimento aos órgãos de controle e para a
transparência junto à sociedade.
A citada IN exige, também, que a Auditoria Interna apresente à Alta
Administração do FNDE, mensalmente, relatório gerencial sobre a situação verificada,
devendo constar as justificativas dos gestores para cada recomendação não
implementada ou implementada parcialmente, com indicação de prazo para sua
efetivação. De modo a cumprir referidas exigências são emitidos Relatórios de
Atividades mensais, Informações sobre Demandas de Órgãos de Controle enviadas à
Presidência do FNDE, também de periodicidade mensal, e, ainda, relatórios semanais a
cada diretoria e painéis diários utilizando da ferramenta Busness Inteligence (BI), cujos
dados são gerados a partir do Sistema Integra.
Contudo, pelo elevado número de recomendações existentes, a especificação de
justificativas individualizadas torna-se incompatível com o caráter gerencial dos
relatórios. Não obstante, casos críticos são apontados ao Gabinete da Presidência nos
relatórios de demandas de órgãos de controle enviados semanalmente pela Audit e/ou
mediante o envio de mensagens eletrônicas do Auditor Chefe conforme for o caso, além
de serem discutidos constantemente em reuniões no Gabinete da Presidência.
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3.3 Atividades de Correição e Apuração de Ilícitos Administrativos
O Gabinete da Presidência da Autarquia, conforme estabeleceu Portaria FNDE
nº 629/2017, que aprovou o Regimento Interno do Fundo, é a unidade responsável por
coordenar as atividades relacionadas à apuração de irregularidades cometidas na esfera
administrativa por agentes públicos e pelos agentes privados que se relacionam com a
Autarquia.
Ao Gabinete compete, ainda, o acompanhamento e a supervisão de todas as
atividades das comissões disciplinares constituídas, bem como a instrução processual
até a fase do julgamento final.
Assim, a partir do recebimento de denúncias, representações e demais
expedientes que tratam de irregularidades funcionais, são nomeadas comissões que
desenvolvem as atividades de correição inerentes aos processos disciplinares até a
recomendação das devidas penalidades, nos preceitos determinados pela Lei nº
8.112/90. As comissões são compostas por servidores indicados pela Presidência da
Autarquia e contam com a participação de 2 a 4 servidores, dependendo do tipo de
procedimento e da complexidade do assunto.
Considerando as denúncias recebidas e as análises de próprio ofício, o Gabinete
pode instaurar Sindicância Investigativa ou Preparatória, Sindicância Patrimonial,
Inspeção, Termo de Ajustamento de Conduta, Termo Circunstanciado Administrativo
(TCA), Sindicância Acusatória, Processo Administrativo Disciplinar e Processo
Administrativo de Responsabilização.
Importa destacar que a condução das atividades de correição realizada no âmbito
do FNDE está amparada na legislação do Sistema Federal de Correição e possui apoio
técnico da Advocacia Geral da União (AGU), do Ministério da Transparência e
Controladoria Geral da União (CGU) e da Procuradoria Federal (PF) no FNDE.
Ressalta-se que a Portaria CGU nº 1.043/07 estabeleceu a obrigatoriedade de uso
do Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU/PAD) para o gerenciamento das
informações sobre as atividades de Correição no âmbito do Sistema de Correição do
Poder Executivo Federal. O FNDE, por sua vez, na condição de “Órgão Cadastrador”,
alimenta periodicamente o sistema com informações atualizadas da tramitação e do
resultado dos processos em curso, além de fornecer tempestivamente ao Órgão Central
do Sistema as informações requeridas, no intuito de colaborar com as atividades de
correição sob responsabilidade da CGU.
Por fim, nesse exercício de 2017, foram instaurados 22 processos de
averiguação correcional cujos assuntos foram: servidor em gerência de administração
privada, fraudes em licitação, agressão em serviço, nepotismo, inassiduidade habitual,
extravio de patrimônio, desrespeito ao sigilo de informações e enriquecimento ilícito.

3.4 Gestão de Riscos e Controles Internos
As organizações públicas têm passado por transformações relevantes a fim de se
modernizarem e se tornarem mais eficientes e eficazes na prestação de serviços à
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sociedade. Nesse sentido, os órgãos públicos passaram a adotar metodologias de gestão
reconhecidas e utilizadas pelo setor privado para aprimorar seus processos de gestão.
Em 2016, os Ministérios do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e da
Transparência e Controladoria Geral da União estabeleceram por meio da Instrução
Normativa Conjunta nº 1/2016, que órgãos e entidades do Poder Executivo Federal
adotassem medidas para sistematizar práticas relacionadas à gestão de riscos, aos
controles internos e à governança, bem como instituíssem a Política de Gestão de
Riscos, o Comitê de Governança, Riscos e Controles.
Seguindo esse conceito e tendo como balizadora a Instrução Normativa
Conjunta, o FNDE deu início à incorporação dessas metodologias e no final do quarto
trimestre de 2017 realizou reuniões técnicas e encontros temáticos para apresentar
conceitos de governança, monitoramento, estruturas e processos para gerenciamento de
riscos, incluindo o desenvolvimento de diretrizes e políticas para execução e avaliação
da Gestão Baseada em Riscos e Controles Internos.
O projeto “Gestão Baseada em Riscos” está alinhado ao Planejamento
Estratégico Institucional 2013–2017 da Autarquia, contribuindo diretamente para os
seguintes objetivos:
Quadro Q.3.4 – Objetivos Estratégicos Abrangidos pelo Projeto Sistematização de
Práticas de Governança do FNDE
Perspectiva

Objetivo Estratégico

Resultados
institucionais

4. Controle e transparência na
aplicação dos recursos

Processos Internos

5. Promover o monitoramento
permanente e integrado

Eficiência operacional

13. Aprimorar e institucionalizar
os processos de trabalho e de
gestão
15. Intensificar o uso de
tecnologias
integradas
e
inovadoras

Finalidade
Promover melhoria contínua da gestão dos recursos
públicos educacionais e aperfeiçoar a sistemática de
controle da aplicação dos recursos e a prestação de
contas da gestão educacional à sociedade.
Desenvolver metodologia e sistematização de forma
integrada para acompanhamento da execução de
programas e projetos financiados pelo FNDE, de
forma que propiciem a adoção de medidas
corretivas e o alcance dos resultados propostos
através da gestão baseada em riscos.
Mapear, definir, otimizar e formalizar as rotinas e
procedimentos de trabalho e de gestão baseada em
riscos, preservando o conhecimento da Instituição.
Otimizar o fluxo dos processos internos, visando a
celeridade e a eficiência na gestão dos programas
educacionais.

Fonte: FNDE/Agest

Consequentemente, ao buscar-se a Gestão Baseada em Riscos por meio de
mecanismos apropriados, tem-se maior probabilidade de que os resultados serão
atingidos, o que se traduz em uma gestão pública eficaz.
Como ponto de partida para implementar a Gestão Baseada em Riscos o FNDE
optou pela aplicação de questionário, dividido em três níveis, que visa essencialmente,
identificar a percepção quanto a esse tema e, dessa forma, conhecer o nível de
maturidade em Gestão Baseada em Riscos no âmbito da Autarquia. A partir daí, serão
propostas ações de melhoria, incluindo capacitação.
O questionário foi enviado para os Conselheiros, Presidente, Diretores e para os
colaboradores, contendo respectivamente, oito, onze e vinte e quatro perguntas,
estruturado em cinco partes:
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•
•
•
•
•

Parte 1 – Processos Críticos;
Parte 2 – Governança de Gestão Baseada em Risco;
Parte 3 – Organização e Pessoas;
Parte 4 – Sistemas de Controle; e
Parte 5 – Comunicação.

Além disso, foi elaborada a minuta de Portaria sobre a “Política de Gestão
Baseada em Riscos e Controles Internos”, a qual se encontra em análise pela
Procuradoria Federal junto ao FNDE, e deverá ser publicada no primeiro trimestre de
2018.
A implantação desta Política promoverá uma melhoria da comunicação interna e
da participação dos gestores e servidores na definição de estratégias, melhoria de
processos e análise de riscos, integrando essas práticas para o alcance do objetivo
comum.
O objetivo da implantação da Política de Gestão Baseada em Riscos e Controles
Internos no FNDE deverá institucionalizar práticas para atender às disposições
constantes na Instrução Normativa Conjunta nº 1/2016, tais como:
• Disseminar e motivar a utilização das práticas de gestão baseada em riscos e
controles internos na Autarquia e nas unidades organizacionais (finalísticas e de
apoio/suporte);
• Capacitar equipe de servidores para identificar componentes e práticas de
gestão baseada em riscos e controles internos do FNDE;
• Formar uma base de conhecimento em gestão baseada em riscos, controles
internos e governança;
• Alinhar a cultura organizacional às melhores práticas de gestão baseada em
riscos, controles internos e governança;
• Criar o Comitê de Riscos, Controles e Governança, conforme art. 23 da IN
1/2016;
• Promover a padronização e melhoria dos controles internos identificados nas
diversas unidades.
Por fim, a sistematização de práticas de governança na Autarquia tem a
finalidade de dar suporte à missão, à continuidade e à sustentabilidade institucional para
atingir os objetivos estratégicos. A institucionalização da política de gestão baseada em
riscos e controles internos visa proporcionar a eficiência, a eficácia e a efetividade
operacional, mediante a execução ordenada, ética e econômica das operações. Essas
iniciativas agregam valor aos sistemas de gestão e de planejamento estratégico, uma vez
que asseguram a produção de informações íntegras e confiáveis ao processo de tomada
de decisões, ao cumprimento de obrigações de transparência e à prestação de contas dos
recursos gerenciados pela Autarquia.
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Capítulo 4 – Áreas Especiais da Gestão

4 ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO
Neste Capítulo, são tratadas informações sobre a gestão de pessoas do FNDE, a
gestão de patrimônio e da infraestrutura, a gestão de tecnologia da informação e a
gestão ambiental e sustentabilidade.

4.1 Gestão de Pessoas
Neste tópico, estão apresentadas informações sobre a estrutura de pessoal da
Autarquia, contemplando perspectivas sobre a força de trabalho, a distribuição da
lotação efetiva, o detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções
comissionadas e gratificadas, o demonstrativo das despesas com pessoal, bem como os
mecanismos de controle para mitigar riscos relacionados à pessoal no FNDE. Por fim,
são abordados, ainda, aspectos relacionados à contratação de pessoal de apoio,
estagiários e consultores.
4.1.1 Estrutura de Pessoal do FNDE
O FNDE encerrou o ano de 2017 com um quadro de pessoal de 602 servidores,
sendo 531 servidores em cargos efetivos, 14 servidores com exercício descentralizado,
10 servidores requisitados de outros órgãos públicos, 24 servidores com Contratos
Temporários e 23 servidores sem vínculo com a Administração, conforme indicado no
Quadro Q.4.1.1.A, a seguir:
Quadro Q.4.1.1.A – Força de Trabalho do FNDE
Lotação
Ingressos no
Exercício

Tipologias dos Cargos
Autorizada

Egressos no
Exercício

Efetiva

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)

0

555

10

51

1.1. Membros de poder e agentes políticos

0

0

0

0

555

10

51

1125*

531

0

40

1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado

não se aplica

14

3

7

1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório

não se aplica

0

0

0

1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas

não se aplica

10

7

4

2. Servidores com Contratos Temporários

não se aplica

24

0

13

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública

não se aplica

23

11

10

1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão

4. Total de Servidores (1+2+3)
1125*
602
21
74
Fonte: Extração SIAPE – situação em 31/12/2017
*Observação: Só há lotação autorizada em relação ao quadro de vagas de cargos efetivos do FNDE. Os números são referentes ao
total de cargos previstos e atualmente alocados no SIAPE, em consonância com os art. 40 e 41 da Lei n.º 11.357/2006.
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Os 531 servidores efetivos estão distribuídos entre os seguintes cargos
integrantes da Carreira de Financiamento e Execução de Programas e Projetos
Educacionais e do Plano Especial de Cargos do FNDE:
Quadro Q.4.1.1.B – Distribuição dos Cargos Efetivos
Nº de servidores
Nº de servidores
Total Geral
ativos
cedidos
Carreira de Financiamento e Execução de Programas e Projetos Educacionais
Especialista em Financiamento e
146
27
173
Execução
120
7
127
Técnico em Financiamento e Execução
Plano Especial de Cargos do FNDE
47
16
63
Técnico de Nível Médio
36
11
47
Técnico de Nível Superior
23
7
30
Técnico em Assuntos Educacionais
19
6
25
Agente Administrativo
7
2
9
Técnico em Contabilidade
7
2
9
Administrador
Auxiliar Operacional de Serviços
8
8
Diversos
7
7
Datilógrafo
4
1
5
Agente de Portaria
1
2
3
Analista de Sistemas
3
3
Agente de Vigilância
1
2
3
Profissional de Nível Operacional
3
3
Auxiliar de Serviços Diversos
2
2
Digitador
1
1
2
Economista
2
2
Contador
1
1
Auxiliar em Assuntos Educacionais
1
1
Desenhista Técnico
1
1
Técnico Especializado
1
1
Operador de Computador
1
1
Analista de Organização e Métodos
1
1
Bibliotecário
1
1
Técnico em Manutenção
1
1
Artífice de Mecânica
1
1
Agente de Mecanização de Apoio
1
1
Assistente de Administração
Total Geral
445
86
531
Cargo

Fonte: Extração SIAPE – situação em 31/12/2017

Os dados do Quadro Q.4.1.1.C, acima, revelam o expressivo percentual de
servidores efetivos do FNDE que se encontram em exercício em outros órgãos públicos.
Dos 531 servidores, 86 se encontram cedidos, ou seja, 16% do quadro de pessoal
próprio do FNDE. Os dados a seguir também revelam que a maioria desses servidores,
aproximadamente 69%, encontra-se cedida para órgãos que possuem a prerrogativa da
irrecusabilidade nas requisições, com destaque para a Advocacia-Geral da União (AGU)
e Presidência da República (PR):
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Quadro Q.4.1.1.C – Distribuição dos Servidores Cedidos

Irrecusável

Modalidade da
cessão

Órgão Cessionário

%

Advocacia-Geral da União
Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da
União

23

-

2

-

Defensoria Pública da União

10

-

2

-

22

-

Instituto Brasileiro de Museu*
Presidência da República
Total de cessões irrecusáveis

Recusável

N.º de servidores

59

69%

Câmara dos Deputados

1

-

Casa da Moeda do Brasil

1

-

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares

4

-

Escola Nacional de Administração Pública

1

Fundação Nacional do Índio

1

-

Ministério da Educação

4

-

Ministério da Saúde

1

-

Ministério do Meio Ambiente

1

-

Ministério do Planejamento

7

-

Ministério do Turismo

1

-

Ministério Público Federal

1

-

Tribunal Regional Federal

1

-

Tribunal Superior do Trabalho

1

-

Universidade Federal Fluminense

1

-

Instituto Federal do Rio Grande do Sul

1

-

Total de cessões recusáveis
Total Geral de servidores do FNDE cedidos a outros órgãos

27

31%

86

100%

Fonte: Extração SIAPE – situação em 31/12/2017
Observações:
* Nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 12 da Lei nº 11.906, de 20 de janeiro de 2009, as cessões para
o IBRAM são irrecusáveis, sendo enquadradas como requisições, nos termos do art. 3º do
Decreto n.º 9.144, de 22 de agosto de 2017.

Nesse contexto, considerando o expressivo contingente de pessoal requisitado
pela AGU, o FNDE, por meio do Ofício nº 34782/2017/Diapo/Gabin-FNDE, de 14 de
novembro de 2017, solicitou àquele órgão que examinasse a possibilidade de se abster
de promover novas requisições, principalmente diante das dificuldades enfrentadas para
a recomposição do quadro de pessoal por meio de novos concursos públicos. Essa
solicitação, por sua vez, veio atender, inclusive, a recomendações do Ministério da
Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) e do Tribunal de Contas da União
(TCU) ao FNDE de realinhar a lotação efetiva de seus servidores, a fim de assegurar o
cumprimento de suas atribuições institucionais. Contudo, até o encerramento do
exercício 2017, não obtivemos manifestação por parte da AGU em relação ao pedido da
Autarquia.
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Ainda em relação ao quadro de pessoal, é importante registrar que, ao longo dos
últimos anos, houve constante redução no número de servidores efetivos, conforme
demonstrado no Gráfico G.4.1.1.A.
Gráfico G.4.1.1.A – Evolução do Número de Servidores (2012 a 2017)
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Fonte: Extração SIAPE – situação em 31/12/2017

Paralelamente, o exercício de 2017 registra o maior número de ocorrências de
aposentadorias dos últimos anos, conforme demonstrado no Gráfico G.4.1.1.B. Essa
expressiva ocorrência nas inativações, deve-se, provavelmente, à possibilidade de
alteração da legislação previdenciária anunciada ao longo de 2017.
Gráfico G.4.1.1.B – Evolução do Número de Aposentadorias (2012 a 2017)
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Fonte: Extração SIAPE – situação em 31/12/2017

No curto e médio prazo, a previsão é de que o número de aposentadorias
aumente, levando-se em consideração, além da sinalização de alteração normativa, o
número de servidores que atualmente já recebem o abono de permanência, ou seja, que
já possuem todos os requisitos para a inatividade, conforme Quadro Q.4.1.1.D, a seguir:
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Quadro Q.4.1.1.D – Número de Servidores com Percepção de Abono Permanência
Servidores com percepção do abono de permanência
Cargo

N.º de servidores

Técnico em Nível Superior

32

Técnico em Nível Médio

31

Técnico em Assuntos Educacionais

16

Agente Administrativo

9

Administrador

5

Agente de Portaria

4

Auxiliar Operacional de Serviços Diversos

3

Agente de Vigilância

2

Analista de Sistemas

2

Artífice de Mecânica

2

Contador

2

Economista

2

Assistente de Administração

1

Auxiliar de Serviços Diversos

1

Auxiliar em Assuntos Educacionais

1

Datilógrafo

1

Desenhista Técnico

1

Digitador

1

Especialista em Financiamento e Execução

1

Técnico em Manutenção

1

Técnico Especializado

1

Total Geral
Fonte: Extração SIAPE – situação em 31/12/2017

119

Assim, observa-se que 22,4% dos servidores efetivos da Autarquia estão
recebendo o abono permanência e podem se aposentar a qualquer momento.
Essa evolução no número de aposentadorias tem contribuído para o desequilíbrio
entre o número de servidores em atividade e aqueles que já estão aposentados. Em 31 de
dezembro de 2017, a distribuição percentual era a seguinte:
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Gráfico G.4.1.1.C – Comparativo entre Servidores Ativos X Aposentados
Comparativo entre servidores ativos x quadro de
aposentados

400; 43%
531; 57%

Ativos

Aposentados

Fonte: Extração SIAPE – situação em 31/12/2017

A perspectiva de concessões de aposentadorias para os próximos anos
permanece elevada, principalmente ao avaliarmos a distribuição da faixa etária dos
servidores ativos do FNDE (154 servidores possuem mais de 55 anos), bem como as
situações em que os servidores já se encontram recebendo o abono de permanência,
conforme indicação constante do Gráfico G.4.1.1.D.
Gráfico G.4.1.1.D – Distribuição dos Servidores Efetivos, por Faixa Etária
Distribuição dos servidores efetivos, por faixa etária
350

312

300
250
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150
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94
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65

50
0
A partir de 60 anos De 55 a 59 anos

De 50 a 54 anos

Abaixo de 50 anos

Fonte: Extração Siape – situação em 31/12/2017

4.1.1.1 Distribuição da Lotação Efetiva

Em relação à distribuição da lotação efetiva, esclarece-se que foram
consideradas como áreas-meio as unidades administrativas vinculadas às seguintes
áreas/diretorias: Presidência, Gabinete, Procuradoria Federal (Profe), Diretoria de
Administração (Dirad), Diretoria de Tecnologia e Inovação (Dirti), Diretoria Financeira
(Difin) e Auditoria Interna (Audit). Em relação à área-fim, foram consideradas a
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Diretoria de Ações Educacionais (Dirae), a Diretoria de Gestão de Fundos e Benefícios
(Digef) e a Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais (Digap), conforme
Decreto nº 9.007/2017.
Em 2017, a distribuição de pessoal entre as unidades do FNDE indicou que a
área-meio superou em 14% o total de servidores lotados em relação à área-fim.
Contudo, é fundamental registrar que essa diferença se explica pelas peculiaridades das
atividades executadas pela Autarquia, com algumas unidades da área-meio que
executam ações com características de área-fim, como, por exemplo, a prestação de
contas e as atividades da área de compras, responsável pela gestão do registro de preços
nacional, entre outras.
A seguir, está apresentada a distribuição da lotação efetiva entre as áreas meio e
fim do FNDE:
Quadro Q.4.1.1.1 – Distribuição da Lotação Efetiva
Tipologias dos Cargos

Lotação Efetiva
Área Meio
Área Fim
269
200
254
191
12
2
0
0
3
7
8
16
16
7
293
223

Total

1. Servidores de Carreira (1.1+1.2+1.3+1.4)
469
1.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão*
445
1.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado
14
1.3. Servidores de carreira em exercício provisório
0
1.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas
10
2. Servidores com Contratos Temporários
24
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública
23
4. Total de Servidores (1+2+3)
516
Fonte: Extração SIAPE – situação em 31/12/2017
*Observação: não considerados os 86 servidores de carreira vinculados ao FNDE, mas que se encontram cedidos para
outros órgãos públicos

4.1.1.2 Detalhamento da Estrutura de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do
FNDE

Os dados constantes do Quadro Q.4.1.1.2, a seguir, indicam que, em sua
maioria, os cargos em comissão (DAS) e as Funções Comissionais (FCPE) são
ocupados por servidores de carreira do quadro de pessoal do FNDE, sendo que, dos 92
(noventa e dois) cargos em comissão, previstos na estrutura regimental, 50 (cinquenta)
estavam ocupados por servidores do FNDE em 31 de dezembro de 2017. Por sua vez,
das 96 (noventa e seis) funções comissionadas, 91 estavam ocupadas por servidores do
FNDE.
Significa dizer que 32% dos 445 servidores do quadro efetivo do FNDE,
excluídos aqueles que se encontram cedidos para outros órgãos, encontravam-se
exercendo DAS ou FCPE em 31 de dezembro de 2017.
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Quadro Q.4.1.1.2 – Detalhamento da Estrutura de Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do FNDE (2017)
Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas

Lotação
Autorizada

Ingresso no
exercício

Efetiva

Egresso no
exercício

1. Cargos em Comissão

92

88

46

8

1.1 Cargos Natureza Especial

0

0

0

0

88

46

8

50

28

8

7

2

0

8

5

0

20

10

0

3

1

0

95

104

9

1.2 Grupo Direção e Assessoramento Superior
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão
1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado

92

1.2.3. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas
1.2.4. Sem Vínculo
1.2.5.

Aposentado

2. Funções Comissionadas do Poder Executivo
2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão

91

100

9

2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado

3

3

0

2.3. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas

1

1

0

47

30

13

47

30

13

230

180

30

3. Funções Gratificadas

96

49

3.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão
4. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2+3)

237

Fonte: Extração SIAPE – situação em 31/12/2017
A lotação autorizada de cargos em comissão e funções de confiança foi definida pelo Decreto n.º 9.007,
de 20 de março de 2017.

Também é importante registrar, conforme demostrado a seguir, que dos cargos
em comissão de nível igual ou superiores ao DAS 4 (37 cargos), apenas 7 estavam, em
31 de dezembro de 2017, ocupados por servidores do quadro do FNDE.
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4.1.2 Demonstrativo das Despesas com Pessoal
Os dados do Quadro Demonstrativo das Despesas com Pessoal foram extraídos
do Relatório Demonstrativo de Despesas com Pessoal disponível no Sistema Integrado
de Administração de Recursos Humanos (Siape), da Secretaria de Gestão de Pessoas e
Relações do Trabalho no Serviço Público do Ministério do Planejamento. A
classificação contábil das gratificações, retribuições e adicionais do FNDE estão
contempladas na coluna de vencimentos e vantagens fixas.
Ao contrário do que se observa nos anos de 2013, 2014 e 2015, e confirmando o
que vinha sendo demonstrado no total de despesas com servidores de carreira
vinculados ao FNDE em 2016, percebe-se que, em 2017, ocorreu uma redução de 13%
no total dos vencimentos dos servidores de carreira, o que pode ser atribuído ao elevado
quantitativo de aposentadorias (33) ocorridas ao longo do exercício.
Também podemos observar um acréscimo de 55% nas despesas com servidores
sem vínculo com a administração pública, o que se deve ao fato do ingresso de 50% a
mais de servidores nessa categoria em relação a 2016.
A redução nas despesas com servidores cedidos pode ser atribuída,
principalmente, pela publicação e aplicação da Portaria FNDE nº 627/2016, que
suspendeu, por prazo indeterminado, a renovação de algumas cessões de servidores do
FNDE.
Já a redução do valor dos vencimentos relativos aos contratados temporários da
União é decorrente do encerramento do contrato de 13 (treze) contratados temporários
em 2017.
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Quadro Q.4.1.2 – Demonstrativo das Despesas com Pessoal (2016 e 2017)
Despesas Variáveis
Tipologias/
Exercícios

Vencimentos
e Vantagens
Fixas

Retribuições

Gratificações

Adicionais

Benefícios
Assistenciais e
Indenizações Previdenciário
s

Demais Despesas
Variáveis

Despesas de
Exercícios
Anteriores

Decisões
Judiciais

Total

Membros de poder e agentes políticos
2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

Exercícios

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade
2017

52.834.406,72

3.961.371,87

7.225.415,16

1.467.528,62

2.884.847,95

3.453.279,63

479.429,31

196.633,69

123.996,56

72.626.909,51

2016

61.473.936,99

4.957.466,48

5.520.540,23

1.964.258,32

4.083.332,12

3.594.774,59

574.576,00

605.795,33

57.381,95

82.832.062,01

Exercícios

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade
Exercícios

2017

0

1.166.194,96

142.680,77

79.715,18

142.038,13

7.716,96

10.270,85

0

0

1.548.616,85

2016

0

1.456.511,00

99.984,13

48.293,83

115.507,05

0,00

72.558,16

0

0

1.792.854,17

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários)
Exercícios

2017

0

2.555.362,19

314.103,24

108.001,83

626.814,20

23.871,81

0

0

0

3.628.153,27

2016

0

1.700.434,41

97.934,35

42.866,12

186.348,51

0,00

0

0

0

2.027.583,39

Servidores cedidos com ônus
2017

106.121,90

0

0

0

0

0

0

0

0

106.121,90

2016

425.401,08

0

0

0

0

0

0

0

0

425.401,08

Exercícios

Servidores com contrato temporário
2017

2.733.113,33

0

323.056,86

227.484,21

211.523,81

0

0

0

0

3.495.178,21

2016

4.654.734,80

0

343.453,33

105.712,35

346.440,54

0

0

0

0

5.450.341,02

Exercícios

Fonte: SIAPE – Folha dezembro/2017
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4.1.3 Gestão de Riscos Relacionados ao Pessoal
Diante do cenário de expressiva redução do quadro de servidores efetivos,
conforme já demonstrado nos tópicos anteriores, os riscos associados à gestão de
pessoas no FNDE estão sendo mitigados com iniciativas voltadas para a capacitação dos
servidores e fortalecimento da política de retenção de pessoas, especificamente no que
diz respeito à concessão de incentivos financeiros para o estudo de idioma estrangeiro,
graduação e pós-graduação, bem como para a prática de atividades físicas.
Em relação à melhoria dos processos e ao fortalecimento da gestão de riscos,
foram realizadas algumas iniciativas, no intuito de aprimorar a política de capacitação
dos servidores e de fortalecer a política de retenção, a saber:
• Conclusão do processo de mapeamento dos processos de trabalho da área de
cadastro e pagamento de pessoal;
• Identificação e implementação de pontos de melhoria, com apoio do
Escritório de Projetos do FNDE;
• Capacitação em Gestão de Riscos realizada no período de 16 a 18 de outubro
de 2017; e
• Capacitação de servidores da Divisão de Pagamento e Orçamento, em curso
sobre pagamento da folha de pessoal.
Entretanto, ainda que a gestão do FNDE esteja atenta para a necessidade de
gerenciar os riscos do seu negócio, a deficiência no quadro de pessoal tende a
comprometer, no curto e médio prazo, a qualidade das informações e das operações.
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4.1.4 Contratação de Pessoal de Apoio e de Estagiários
Neste item, estão demonstradas informações sobre a terceirização regular de
mão de obra e uma visão gerencial da política de contratação de estagiários do FNDE.
4.1.4.1 Contratação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de
Cargos (regular)

Apoio Administrativo
O FNDE firmou o Contrato nº 10/2016 com a empresa Servegel Apoio
Administrativo e Suporte Operacional Ltda., para prestação de serviços de apoio
administrativo e atendimento às necessidades da Autarquia. O contrato teve início em
01 de maio de 2016 com previsão de término em 5 de novembro de 2016, podendo ser
prorrogado por 12 meses até o limite de 60 meses (conforme inciso II, do artigo 57, da
Lei nº 8.666/1993), contados da data da assinatura do Contrato nº 69/2015, ocorrida em
5 de novembro de 2015. O contrato foi renovado por meio do 2º Termo Aditivo, tendo,
agora, prazo final em 5 de novembro de 2018.
Secretariado
Também foi firmado o Contrato nº 12/2016 com a empresa RDJ Assessoria e
Gestão Empresarial Ltda., com início em 1 de junho de 2016 e término em 1 de junho
de 2017, para prestação de serviços de secretariado. O contrato foi renovado por meio
de Termo Aditivo, com vencimento em 1 de junho de 2018.
Vigilância Patrimonial
O FNDE firmou o Contrato nº 30/2015 com a empresa Visan Segurança Privada
LTDA para prestação de serviços de vigilância patrimonial, armada e desarmada, para
atuar no Edifício Sede da Autarquia, Edifício Elcy Meireles e Depósito de Brasília
(Debra).
O contrato iniciou-se em 1º de agosto de 2015, com previsão de término em 1º
de agosto de 2016. Conforme previsto no inciso II, do artigo 57, da Lei nº 8.666/1993, o
contrato foi renovado até 1° de agosto de 2018.
Manutenção predial.
O FNDE firmou o Contrato nº 15/2015 com a empresa Engemil - Engenharia,
Empreendimentos, Manutenção e Instalações LTDA., para prestação de serviços de
manutenção predial das unidades da Autarquia.
O contrato teve início em 1° de junho de 2015 com previsão de término em 1° de
junho de 2016. Conforme previsto no inciso II, do artigo 57, da Lei nº 8.666/1993, o
contrato foi renovado em primeiro de dezembro de 2017, com o prazo de vigência até
primeiro de março de 2018.
Ar condicionado
O FNDE firmou o Contrato nº 33/2015 com a empresa Temper-Engenharia e
Comércio LTDA., para prestação de serviços de assistência técnica, operação,
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instalação, remanejamento, manutenção preventiva e corretiva e monitoramento da
qualidade do ar nos sistemas de condicionadores de ar, das unidades da Autarquia.
O contrato teve início em 1º de agosto de 2015, com previsão de término em 1°
de agosto de 2016. Com base no inciso II, do artigo 57, da Lei nº 8.666/1993, o contrato
foi renovado por meio do 5° Termo Aditivo, em 31 de julho de 2017, com vigência até
31 de julho de 2018.
Brigada
O FNDE firmou o Contrato nº 69/2014 com a empresa City Service Ltda., para
prestação de serviços de prevenção e combate a incêndio.
O contrato teve início em 29 de abril de 2014 com previsão de término em 29 de
abril de 2015. Conforme previsto no inciso II, do artigo 57, da Lei nº 8.666/1993, o
contrato foi renovado em 29 de abril de 2017, por meio do 4° Termo Aditivo, com o
prazo de vigência até 29 de abril de 2018.
Recepção
O FNDE firmou o Contrato nº 51/2017 com a empresa K2 Conservação e
Serviços Gerais Eirelli que tem como objeto a prestação de serviços contínuos de
recepção, compreendendo mão de obra, materiais de consumo, insumos e equipamentos
necessários à execução dos serviços no Edifício Sede da Autarquia e do Edifício Elcy
Meireles.
Para tanto, o FNDE realizou o Pregão Eletrônico nº 16/2016, o qual teve como
vencedora a empresa Nova Local Rio. Após alguns meses de prestação serviços, em
virtude da inexecução parcial do contrato, a Autarquia solicitou rescisão unilateral e
convocou a empresa remanescente (K2 Conservação e Serviços Gerais Eirelli). Diante
disso, por meio do 1° Termo Aditivo, o prazo de vigência do contrato foi prorrogado até
21 de novembro de 2018, conforme publicação em 24 de agosto de 2017.
Copeiragem
O FNDE firmou o Contrato nº 10/2017 com a empresa RM de Almeida Limpeza
e Conservação LTDA que tem como objeto a prestação de serviços contínuos de
copeiragem, compreendendo mão de obra, materiais de consumo, insumos e
equipamentos necessários à execução dos serviços no Edifício Sede do FNDE e Edifício
Elcy Meireles.
O contrato iniciou-se em 08 de julho de 2017 com previsão de término em 8 de
julho de 2018, podendo ser prorrogado por 12 (doze) meses até o limite de 60 meses
(conforme inciso II, do artigo 57, da Lei nº 8.666/1993).
Limpeza
O FNDE firmou o contrato nº 69/2016 com a empresa Real JG Serviços Gerais
Eireli que tem como objeto a prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação e
higienização, compreendendo mão de obra, materiais de consumo, insumos e
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equipamentos necessários à execução dos serviços no Edifício Sede do FNDE, Edifício
Elcy Meireles e Depósito de Brasília (Debra).
O contrato iniciou em 15 de novembro de 2016, com previsão de término em 15
de novembro de 2017. Com base no inciso II, do artigo 57, da Lei nº 8.666/1993, o
contrato foi renovado por meio do 1° Termo Aditivo, com vigência atual até 15 de
novembro de 2018.
Sonorização, automação e vídeo
O FNDE firmou o Contrato nº 229/2014 com a empresa Personnalite
Soluções Administrativas LTDA - EPP, para contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de sonorização, automação e vídeo nos auditórios do FNDE e
Edifício Elcy Meireles.
O contrato teve início em 6 de outubro de 2014 com previsão de término em
6 de outubro de 2015, porém foi renovado por meio do 3º Termo Aditivo, com base no
inciso II, do artigo 57, da Lei nº 8.666/1993, com prazo de vigência até 6 de outubro de
2018.
Condutores de veículos oficiais
O FNDE firmou o Contrato nº 09/2017 com a empresa Infinity Serviços LTDA,
para prestação de serviços de condutores de veículos da frota oficial, visando ao
atendimento das necessidades das unidades do FNDE.
O contrato teve início em 05 de junho de 2017, com previsão de término em 05
de junho de 2018, podendo ser prorrogado por 12(doze) meses até o limite de 60 meses
(conforme inciso II, do artigo 57, da Lei nº 8.666/1993), contados da data da assinatura
do Contrato.
Carregadores de materiais
O FNDE firmou o Contrato nº 08/2017 com a empresa RM de Almeida Limpeza
e Conservação LTDA, para prestação de serviços de carregadores de materiais, móveis
e outros volumes nas dependências do FNDE e suas unidades.
O contrato teve início em 12 de junho de 2017 com previsão de término em 12
de junho de 2018, podendo ser prorrogado por 12(doze) meses até o limite de 60 meses
(conforme inciso II, do artigo 57, da Lei nº 8.666/1993), contados da data da assinatura
do Contrato.
No Anexo VI, estão disponíveis todos os contratos de mão de obra para
atividades não abrangidas pelo plano de cargos.
4.1.4.2 Contração de Estagiários

O Programa de estágio, no âmbito do FNDE, obedece às orientações
estabelecidas na Portaria FNDE n° 137/2014, bem como as determinações da Lei nº
11.788/2008 e a da Orientação Normativa MPDG n° 02/2016.
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Ainda em relação à contratação de estagiários, aplicam-se as disposições do
Contrato nº 58/2014 firmado em 26 de fevereiro de 2014, entre o FNDE e o Agente de
Integração Brasília Estágios, responsável pela seleção e encaminhamento dos
candidatos.
No ano de 2017, foram realizados 186 processos seletivos, com a entrevista de
574 candidatos, para a contratação de 151 estudantes dentro do período analisado,
conforme Quadro Q.4.1.4.2.A, a seguir:
Quadro Q.4.1.4.2.A – Contratação de Estagiários
Quantidade de
Vagas

Entrevistas

Selecionados

Contratados

Nível Médio

43

116

50

33

Nível Superior

143

458

158

118

Administração

79

223

93

70

Direito

23

111

22

20

Letras

3

4

3

3

Tecnologia da Informação

5

16

5

5

Recursos Humanos

1

9

1

-

Comunicação Social

2

9

5

1

Contabilidade ou Economia

1

3

3

-

Design Gráfico

1

6

3

-

Publicidade e Propaganda ou Design

1

7

1

1

Recursos Humanos

7

14

5

5

Gestão de Pessoas/RH

1

5

1

1

Nutrição

1

3

1

1

Cursos

Engenharia da Computação

1

1

1

-

Biblioteconomia

1

2

0

-

Ciências Contábeis

2

2

2

2

Ciência da Computação

2

6

2

1

Tecnologia da Informação e Afins

1

1

0

-

Publicidade e Propaganda

1

2

1

1

Pedagogia

1

3

0

-

Estatística

1

1

1

1

Jornalismo
Tecnólogo em Sistemas para Internet ou
Curso na área de Infraestrutura de TI
Secretariado Executivo
Administração, Administração Pública e
Gestão Pública
Ciências da Computação / Análise de
Sistemas ou Áreas Correlatas
Engenharia da Computação ou Ciência
da Computação
Total Geral
Fonte: FNDE/Dirad/Cgpeo46

2

11

2

2

1

3

1

1

3

8

3

3

1

3

1

-

1

2

1

-

1

3

0

-

186

574

208

151

46

Coordenação- Geral de Gestão de Pessoas e Organizações
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Por oportuno, informa-se que o ano de 2017 encerrou, em relação à ocupação de
vagas, de acordo com as informações demonstradas no Quadro Q.4.1.4.2.B, a seguir:
Quadro Q.4.1.4.2.B – Ocupação de Vagas
Vagas ocupadas
Limite de vagas disponível no
orçamento

Médio

Superior

Total

45

128

173

60

130

190

Fonte: FNDE/Dirad/Cgpeo

4.1.5 Contração de Consultores com Base em Projetos de Cooperação Técnica com
Organismos Internacionais
Em dezembro de 2014, foi firmado o Projeto de Cooperação Internacional OEI
BRA - 14/004, com a Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a
Ciência e a Cultura (OEI), com objetivo principal de realizar atividades para ampliação
e atualização das estruturas operacionais do Ministério da Educação, na implantação e
avaliação de Políticas Educacionais e do Plano Nacional de Educação, por meio de
contratação de consultorias especializadas, com foco no fortalecimento institucional,
aprimoramento de sistemas e procedimentos operacionais, ampliando a capacidade
técnica de planejamento, gestão e acompanhamento de projetos.
O referido Documento de Projeto (Prodoc47) tem vigência plurianual, com
execução prevista para o período o de 2015 a 2018, com valor total de R$ 50 milhões.
No âmbito do FNDE, no exercício de 2016, foram liquidados R$ 5 milhões destinados
ao planejamento e à organização das atividades relacionadas aos aspectos operacionais
do projeto, como definição de ações e formas de sua execução.
Além disso, em 2017, foram iniciadas as atividades operacionais, como
contratação de consultorias técnicas e o desenvolvimento de outras ações previstas no
Prodoc. Para tanto, foram liquidados R$ 7 milhões referentes ao orçamento de 2016, por
meio de Restos a Pagar Não Processados, e R$ 2 milhões com orçamento do exercício
de referência deste relatório de gestão.
Nesse contexto, foram contratados, em 2017, 46 consultores técnicos
especializados, pelo período de 1 ano, visando atender às exigências técnicas do FNDE,
decorrentes dos Planos de Ações Articuladas, e assim fortalecer as condições
institucionais, apropriadas à implantação das atividades que envolvem o PAR e demais
projetos educacionais.
As contratações de consultoria técnica especializada foram conduzidas por meio
de processos seletivos, na modalidade produto, devidamente publicados pela OEI em
jornal de grande circulação, e divulgados nos portais do MEC, FNDE e da OEI. O
processo de seleção se inicia com o recebimento de currículos, e análise com base nos
requisitos obrigatórios exigidos no edital publicado, por uma Comissão de Seleção,
composta por 3 membros, sendo 1 presidente e, no mínimo, 1 servidor. O processo é
concluído com a fase de entrevista dos candidatos classificados e com a contratação dos
47
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selecionados, pela OEI.
No intuito de aprimorar procedimentos, ampliar a capacidade técnica de
planejamento, gestão e acompanhamento de projetos, o FNDE pretende encaminhar
proposta de revisão simplificada à Agência Brasileira de Cooperação (ABC), com
solicitação de prorrogação do prazo da vigência por mais 24 meses, ampliando o prazo
de execução do Prodoc até dezembro de 2020.
4.1.6 Boas Práticas em Gestão de Pessoas
Durante o exercício 2017, algumas ações foram implementadas e aperfeiçoadas
para a melhoria de processos das rotinas estabelecidas no âmbito do Sistema de Pessoal
Civil do Poder Executivo Federal (Sipec). Dentre essas ações, destacam-se:
a) Nova regulamentação do controle de jornada e registro de frequência dos
servidores
A edição da Portaria FNDE nº 835/2017 representa uma das ações estratégicas
implementadas no FNDE. Após apontamentos realizados pelo Ministério da
Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), o FNDE iniciou um estudo para
atualizar o normativo que rege o controle de jornada e de frequência dos servidores do
FNDE.
Com a publicação da norma no Boletim Interno nº 267/2017, e considerando as
providências adotadas pela gestão, convém explicitar os resultados experimentados
ainda no exercício de 2017:
• melhor cumprimento quanto à tempestividade do lançamento de faltas e
débitos de horas no Sistema Integrado de Administração de Pessoal (Siape);
• adoção de boas práticas no tocante às notificações de pendências de entrega
de frequências por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI); e
• consonância entre informações gerenciadas pela folha de pagamentos e pelo
controle de frequência de servidores.
Por fim, cumpre destacar que as ações preliminarmente adotadas correspondem
ao compromisso do FNDE com a melhoria de procedimentos de gestão de pessoas,
assim como ao cumprimento de recomendações feitas por órgãos de controle.
b) Gestão de Assentamento Funcional Digital (AFD)
O Assentamento Funcional Digital (AFD) dos servidores do FNDE é mais uma
conquista para a gestão de informações e de documentos da Autarquia, o que permitirá a
substituição das antigas pastas funcionais físicas por arquivos digitalizados. Pretende-se
com essa estratégia reduzir a necessidade de arquivos físicos, possibilitando maior
integridade, disponibilidade e acessibilidade às informações funcionais dos servidores.
No final do exercício 2017, o percentual de digitalização dos assentamentos funcionais
correspondeu a 95%.
No exercício 2018, quando for concluída toda a digitalização, será possível que
o assentamento funcional esteja disponível no SEI/AFD, conforme regramento definido
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pelo MPDG.
c) Estudos para identificação de metodologias de dimensionamento da força de
trabalho
Diante da necessidade de realizar o dimensionamento da força de trabalho do
FNDE, algumas ações foram iniciadas. Assim, a partir de reuniões e discussões
ocorridas no período entre março e novembro de 2017 e de ações de benchmarking
realizadas em outros órgãos públicos, foram identificadas algumas alternativas para
viabilização do referido dimensionamento:
• Execução direta pelo FNDE, com alocação de pessoal destinado
especificamente a essa atividade, a exemplo do trabalho realizado pelo
Ministério da Justiça e pela Caixa Econômica Federal;
• Contratação, por pregão eletrônico, nos moldes implementados pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa);
• Contratação direta, por inexigibilidade, nos moldes implementados pelo
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Tribunal Regional Eleitoral do DF (TRE-DF)
e Tribunal de Contas da União (TCU); ou
• Formalização de Termo de Cooperação com Universidades Federais, a
exemplo do que foi realizado pelo Ministério da Saúde e Fundação Nacional de
Saúde (Funasa).
Vale ressaltar que o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o
órgão central normativo do Sistema de Pessoal Civil (Sipec), iniciou medidas para a
formalização de parceria com a Universidade de Brasília (UnB) para o desenvolvimento
de metodologia para dimensionar a real necessidade da força de trabalho dos órgãos do
Poder Executivo Federal. A partir dos resultados dessa parceria, estima-se que a
metodologia será disponibilizada para todos os órgãos setoriais e seccionais do Sistema
de Pessoal Civil do Poder Executivo (Sipec).
d) Aperfeiçoamento do processo de reposição ao erário
O Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União (CGU), em
decorrência de auditoria realizada na Autarquia, cujos resultados foram consignados no
Relatório Anual de Contas nº 201700427, constatou a ocorrência de alguns pagamentos
indevidos a servidores.
Em face desses apontamentos, demos início ao aperfeiçoamento do processo de
reposição ao erário, à luz da legislação vigente e em respeito ao princípio do
contraditório e da ampla defesa.
Esse aperfeiçoamento contemplou o mapeamento do processo de trabalho, com
apoio do Escritório de Projetos do FNDE, oportunidade em que foram identificados e
implementados os seguintes pontos de melhoria:
• Reformulação dos expedientes administrativos que notificam os servidores
quanto à existência do débito, trazendo em seu conteúdo os normativos vigentes,
bem como os entendimentos consolidados pela AGU e pelo TCU, tornando clara
a necessidade da reposição; e
178
FNDE – RELATÓRIO DE GESTÃO 2017

• Controle informatizado dos prazos de apresentação dos recursos em primeira
e segunda instância, tornando mais efetivo o acompanhamento dos processos.
Na maioria dos casos, a reposição dos valores pagos indevidamente já foi
iniciada em 2017.
e) Capacitação de desenvolvimento de competências
Em observância às diretrizes contidas no Decreto n.º 5.707/2006, que trata da
Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, o FNDE, por meio da Portaria n.º
115/2017, aprovou o Plano Anual de Capacitação por Competências (Pacc), definindo
as estratégias institucionais para a superação das lacunas identificadas entre as
competências necessárias para cada posto de trabalho e aquelas demonstradas pelos
servidores no desempenho de suas atividades.
Para elaboração do Pacc, foram considerados os resultados obtidos no
Levantamento das Necessidades de Treinamento disponibilizado e preenchido pelas
unidades administrativas do FNDE, por meio do qual foram pontuadas as principais
demandas de capacitação.
As ações de capacitação e desenvolvimento, durante o exercício de 2017,
guardaram sintonia com os seguintes eixos temáticos definidos no Pacc: Gestão
Estratégica de Pessoas e Planos de Carreira; Gestão da Informação; Informática;
Comunicação; Planejamento; Logística; Motivação e Valorização; Competências
Gerenciais e de Liderança; Auditoria e Prestação de Contas; Economia, Orçamento e
Finanças; Desenvolvimento; Português; Estudo de idiomas Estrangeiros; e Gestão de
Programas Educacionais.
A definição dos temas ocorreu em função das diretrizes de gestão estratégica do
FNDE, com propósito de desenvolver competências relacionadas ao alcance dos
objetivos institucionais, conforme apresentado nos atuais modelos de educação
corporativa.
Por meio da ação orçamentária 4572 – Capacitação de Servidores Públicos
Federais em Processo de Qualificação e Requalificação, o FNDE utilizou efetivamente
(despesas liquidadas em 2017), nas ações de capacitação, o montante de R$ 1,37
milhão, correspondendo a 61% da dotação atualizada de R$ 2,25 milhões para 2017.
Importante destacar que, em 2017, foram ofertados cursos exclusivos para os
servidores do FNDE, tendo como colaboradores os próprios servidores da Autarquia,
como permite a Portaria FNDE nº 357/2011.
Isso porque, muitas vezes, os instrutores mais indicados para os cursos de
formação, desenvolvimento, capacitação, treinamento ou reciclagem de pessoal são os
próprios servidores, escolhidos como instrutores por serem profissionais que já possuem
experiências práticas e/ou acadêmicas para explorar conteúdo de aprendizagem voltado
para o desenvolvimento de outros servidores, reduzindo as lacunas de competências dos
demais.
A iniciativa corrobora com uma política eficaz de valorização e de retenção de
pessoal, uma vez que apoia os projetos de capacitação promovidas pela própria
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instituição, mediante o aproveitamento de habilidades e conhecimentos de servidores de
seu próprio quadro de pessoal.

Desse modo, vale destacar que parte dos recursos investidos, por meio da ação
orçamentária 4572, foi paga a Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso (Gecc),
regulamentada pela Portaria FNDE nº 893/2017, devida aos servidores que ministraram
cursos de capacitações internas, conforme Quadro Q.4.1.6, a seguir.
Quadro Q.4.1.6 – Cursos de Capacitação Interna Ministrados por Servidores do FNDE
Nome do Evento

Carga Horária

Leader Coach
Didática para Instrutores
Excel Básico
Excel Intermediário/Avançado - Turma 1
Excel Intermediário/Avançado - Turma 2
Excel Intermediário/Avançado - Turma 3
Gerenciamento de Projetos
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos –
Turma 1
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos –
Turma 2
Língua Portuguesa – Módulo 1
Língua Portuguesa – Módulo 2
Orçamento Público Básico
Redação de Documentos Oficiais
Tesouro Gerencial

24h
20h
24h
24h
24h
24h
20h
20h

Quantidade de vagas
ofertadas
15
20
15
15
15
15
20
20

20h

20

20h
20h
20h
20h
24h

20
20
20
20
20

Fonte: FNDE/Dirad/Cgpeo

f) Avaliação de Desempenho Individual dos Servidores e Lotação realizada sob a
Nova Estrutura Regimental
Destaca-se, inicialmente, que com o advento da Portaria FNDE nº 629/2017, que
aprovou o Regimento Interno da Autarquia, tornou-se necessário inserir as unidades
administrativas que compõem a estrutura no Sistema de Gestão por Competências
(SGC), bem como confirmar as lotações com as áreas, a fim de estruturar o processo de
Avaliação de Desempenho. Após essa etapa, com a finalidade de aperfeiçoar o
fortalecimento da cultura de gestão orientada para resultados, expressa na avaliação,
foram tomadas ações para obter maior entendimento e engajamento de avaliadores e
avaliados nesse processo, tais como diversificação das campanhas e dos canais de
comunicação.
Desse modo, a campanha de divulgação da Avaliação de Desempenho, referente
ao 8º ciclo avaliativo do FNDE, em 2017, contou, inclusive, com a apresentação de
grupo teatral, que passou em todas as unidades administrativas da Autarquia. A
apresentação, além de divulgar a data de realização da Avaliação, reforçou a sua
importância, bem como destacou pontos relevantes a serem observados nesse processo.
Ressalta-se, ainda, relativamente ao resultado da Avaliação de Desempenho de
2017, conforme Gráfico G.4.2.1.A, atinente ao 8º ciclo avaliativo de 1º de novembro de
2016 a 31 de outubro de 2017, que 98,45% dos servidores avaliados obtiveram nota
igual ou superior a 4. Cumpre esclarecer que o indicador de Desempenho Individual é
calculado pela relação do número de servidores que atingiram nota maior ou igual a 4
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na Avaliação de Desempenho pelo total de servidores que se submeteram à avaliação.
Gráfico G.4.1.6 – Evolução do Desempenho Individual (2011 e 2017)
97,74%

97,64%

98,45%

96,09%

92,06%
89,79%

85,78%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fonte: Digec/Cogec/Cgpeo/Dirad

Ainda nesse contexto, dando continuidade à flexibilização dos processos de
movimentação dos servidores da Autarquia, ocorrida em 2016, por meio da Portaria
FNDE nº 191/2016, foram efetuadas, aproximadamente, em 2017, 161 mudanças de
lotação sob a égide dos dispositivos legais vigentes, que se mostraram adequadas às
necessidades das unidades, levando-se em consideração o perfil, as habilidades e as
competências dos servidores.

4.2 Gestão do Patrimônio e Infraestrutura
Este tópico apresenta a gestão da frota de veículos, do patrimônio imobiliário da
União, sob responsabilidade do FNDE, e informações sobre as principais obras e
serviços de engenharia relacionados à atividade-fim.
4.2.1 Gestão da Frota de Veículos
O controle geral de veículos oficiais no FNDE segue as seguintes legislações:
• Instrução Normativa Sedap48 nº 205/1988, que racionaliza com minimização de
custos o uso de material (veículos, combustível e outros itens empregados ou
passíveis de emprego ao presente objeto), nas organizações públicas federais;
• Lei nº 9.327/1996, que dispõe sobre a condução de veículo oficial;
• Decreto nº 6.403/2008, que dispõe sobre o uso de veículos oficiais próprios ou
contratados;
48
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• Lei nº 12.619/2012, que dispõe sobre o exercício da função de motorista;
• Lei nº 9.503/1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro;
• Decreto nº 2.271/1997, que dispõe sobre a contratação de serviços pela
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional; e
• Instruções Normativas MPDG nº 02 e nº 03/2008.
No que diz respeito à frota de veículos próprios, os quais são utilizados para
transporte de pessoal e de carga, o FNDE possui 7 veículos, conforme Quadro
Q.4.2.1.A, abaixo:
Quadro Q.4.2.1.A – Demonstrativo da Frota de Veículos Próprios
Veículos por grupo
Grupo
Utilização

IV

(em R$1,00)

Quant.

Idade
média
da frota

Custo com
manutenção/2017

Despesas com
combustível/2017

Média km
rodados/2017

Transporte
de Pessoal

01
02

8
4

4.904,58

7.526,95

23.061

Transporte
de Carga

03

17

01

4

15.835,68

8.365,44

15.952

Fonte: FNDE/Dirad/Cglog49

A respeito do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos
Automotores (Preconve P7), o qual regulamenta a emissão de poluentes de veículos, o
FNDE possui em sua frota três automóveis que já se enquadram nos requisitos da citada
norma, sendo dois para transporte de pessoal e um para transporte de carga. Também
possui contrato de manutenção para os demais veículos, mantendo-os em perfeitas
condições de uso, sendo economicamente viável mantê-los, não havendo necessidade de
aquisição de novos veículos.

As demandas para a utilização dos veículos do Grupo IV – Transporte de
Pessoal, ocorrem para o atendimento de viagens a serviço, para regiões próximas ao
Distrito Federal, exclusivamente para os trabalhos de auditoria e vistorias dos
Programas vinculados ao FNDE.
Os veículos da frota oficial do FNDE, utilizados para transporte de pessoal,
demonstraram um lado vantajoso nas atividades de fiscalização, tendo em vista
viabilizar a logística no deslocamento dos servidores entre as entidades fiscalizadas e a
sede do FNDE.
Quanto aos veículos do Grupo IV - Transporte de Carga - estes são utilizados no
transporte de materiais pesados, relativos à movimentação de materiais do Depósito do
FNDE entre suas instalações, às Unidades do Poder Público no Distrito Federal e às
entidades nos demais estados da federação.
No exercício de 2017, foi transportado aproximadamente 800 m³ de materiais, o
que determina a importância de manter estes veículos na frota oficial da Autarquia.
Após análise da utilização da frota oficial no exercício de 2017, constatou-se que
49
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sua existência atende a execução de relevantes atividades atribuídas ao FNDE, o que
demonstra a importância de sua manutenção.
Nos termos do Decreto nº 2.271/97, foi outorgada à Administração Pública
Federal a possibilidade de proceder a execução indireta de algumas atividades materiais
acessórias, instrumentais ou complementares, entre elas a atividade de transporte.
Por meio da Lei nº 9.632/98, foram extintos diversos cargos no âmbito da
Administração Pública Federal, entre eles a de Motorista e Motorista Oficial, podendo
estas atividades serem realizadas por execução indireta.
Desde o exercício de 2009, o quadro de pessoal do FNDE registra uma redução
contínua de motoristas, em razão de aposentadorias, o que motivou a contratação
indireta dos serviços de transporte de agentes públicos, no intuito de proporcionar o
aumento da flexibilidade, eficiência operacional e melhorar os níveis de serviço aos
usuários.
Tornou-se indispensável um serviço eficiente de transporte institucional,
considerando a capilaridade de atuação que existe entre o FNDE e demais entes da
administração pública federal e municipal, bem como diante das ações empreendidas no
Distrito Federal e região do entorno. Nessa modalidade de terceirização, foi possível
reduzir os custos de manutenção de frota própria, bem como não ter que despender
recursos para aquisição de veículos para atendimento à demanda institucional.
Além dos quesitos acima mencionados, aponta-se a economicidade em serviços
como: emplacamento e licenciamento, processo de depreciação, manutenção, seguro,
assistência técnica, lubrificantes e combustíveis, espaço físico ocupado, manutenção de
pessoal qualificado e capacitado para o exercício da atividade, conforme consta nos
termos do contrato firmado.
Outro fator preponderante a ser considerado na contratação apoia-se na questão
ambiental, um dos pilares da sustentabilidade. A frota terceirizada utiliza combustível
flexfuel, o que contribui para redução de emissão de CO2 na atmosfera.
Para fins de acompanhamento e cumprimento dos termos contratuais, a
prestação desse serviço é acompanhada sistematicamente por meio do Sistema de
Administração Coopertan50, que detém funcionalidades que subsidiam, por meio de
dados, a elaboração de um conjunto de informações que auxiliam a gestão da frota
veicular.
Os registros efetuados no referido sistema possibilitam a identificação de
variáveis, como: número de requisição, nome e destino do usuário, data, hora da saída e
retorno, identificação do veículo e motorista que atendeu ao pedido, tipo de serviço a ser
executado e total da quilometragem percorrida.
A emissão de relatórios de controle de requisição configura-se como um
instrumento essencial para o gerenciamento e a aferição dos serviços efetivamente
prestados pela empresa contratada.

50
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A estrutura de emissão dos relatórios gerenciais também possibilita identificar a
totalidade dos serviços efetivamente prestados, identificados por grupos de usuários, por
motoristas e pelas unidades organizacionais, e viabilizando a gestão de forma
estratégica para a racionalização dos percursos realizados, que resultará na
economicidade dos gastos.
Os relatórios referenciados acima são utilizados, também, para realizar a gestão
do Plano de Logística Sustentável (PLS)/transporte de pessoas, hoje inserido na
composição de indicadores estratégicos da Autarquia para alcance do objetivo
estratégico: Incentivar a gestão socioeconômica.
A redução de quilômetros rodados, no exercício de 2016, equivalente a 13,03%,
em relação aos quilômetros rodados no exercício de 2015. Isso decorre do controle da
execução do contrato, quando são identificadas, por exemplo, mais de uma solicitação
de transporte, para o mesmo local e no mesmo horário. Nesses casos, uma ou mais
solicitações são canceladas e, por conseguinte, um único veículo transporta até 4
servidores. Outro controle de deslocamento de veículo é referente ao transporte de
documentos para locais certos. Nesse caso, as unidades são orientadas a se programarem
para enviar as respectivas documentações aos diversos órgãos, entidades, empresas, etc,
nos horários informados, com vistas à redução de despesas e de emissão de gases
poluentes na atmosfera, em atendimento ao Plano de Logística Sustentável.
No exercício de 2017, houve uma estabilidade dos quilômetros rodados,
registrando um pequeno acréscimo de 3,63%, conforme dados do Quadro Q.4.2.1.B, a
seguir:
Quadro Q.4.2.1.B – Total de km Rodado (2015 a 2017)
Período avaliado

Total de km rodado no período

2015

107.195

2016

93.227

2017

96.615

Fonte: FNDE/Dirad

Em junho de 2016, o FNDE, necessitando de novo formato de contratação,
elaborou um planejamento para nova contratação, por meio de táxi, espelhado no
contrato da Advocacia Geral da União (AGU), cuja proposta representou uma redução
de aproximadamente 65% do valor contratado para atendimento aos usuários do serviço
comum transporte de pessoas. O documento foi aprovado pela Administração e em
seguida providenciado o Termo de Referência que foi enviado à área de compras do
FNDE, para análise e prosseguimento.
Em setembro de 2016, tomou-se conhecimento do Pregão Eletrônico nº 03 do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG), cujo objeto era
registrar preços para contratação do serviço de agenciamento de transporte terrestre dos
servidores, empregados e colaboradores a serviço dos órgãos da Administração Pública
Federal, em que a contratada deveria disponibilizar solução tecnológica que
possibilitasse a operação e a gestão das solicitações das corridas, por meio de aplicação
web e aplicativo mobile.
O objeto do certame referenciado acima alcançou a Administração Direta, por
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meio de adesão na origem, e a Administração indireta, por meio de adesão à Ata de
registro de preço gerenciada por aquele Ministério.
Após a homologação do certame, o FNDE entrou em contato com o Ministério
do Planejamento, com vistas a anunciar a intenção de pleitear a respectiva adesão à Ata
de Registro de Preço, quando foi orientado a aguardar a implantação da solução
tecnológica que possibilita a operação e gestão da atividade, prevista para o final do mês
de fevereiro de 2017.
A formalização do pedido de adesão à Ata do Pregão 03/2016 foi realizada por
meio do Ofício nº 18505/2017/Dgrep/Corep/Cgarc51/Dirad-FNDE, datado de 21 de
junho de 2017, cuja resposta do MPDG foi encaminhada a esta autarquia em 29 de
agosto de 2017.
Além da resposta tardia do MPDG, a decisão do Acórdão nº 1834/2017 – TCUPlenário, de 23 de agosto de 2017, reforçou a necessidade do FNDE prorrogar o
contrato com a Cooperativa Mista de Consumo e Prestação de Serviços em Transporte
Rodoviários (Coopertan), pois os contratos decorrentes da Ata do Pregão 03/2016 não
poderiam ser prorrogados.
[...] dar aos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão nº 1.223/2017-Plenário a
seguinte redação:
9.2. revogar a medida cautelar anteriormente deferida e autorizar a
Central de Compras do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento
e Gestão a, excepcionalmente, dar continuidade à execução dos
contratos celebrados em decorrência do Pregão Eletrônico nº
3/2016, podendo, ainda, firmar novas contratações até a expiração
da vigência da Ata de Registro de Preços, abstendo-se, porém, de
prorrogá-los, condição que se aplica igualmente aos contratos
celebrados pelos aderentes à respectiva ata;

Diante do exposto, o contrato nº 132/2014, celebrado entre a Autarquia e a
Coopertan, foi prorrogado até 29 de agosto de 2018, com supressão de 2 veículos,
motocicleta, 1 veículo de carga leve (Kombi) e 1 veículo comum.
Quanto à frota de veículos terceirizados a serviço do FNDE, informa-se que a
gestão é realizada por meio do Contrato nº 132/2014, celebrado entre a Autarquia e a
Cooperativa Mista de Consumo e Prestação de Serviços em Transporte Rodoviários
(Coopertan), decorrente do Pregão Eletrônico nº 36/2014.
O referido contrato sofreu aditivos e apostilamentos, conforme informações
abaixo:
• 1º Termo aditivo, celebrado em 10 de junho de 2015 - Supressão
equivalente a 15,42 % do valor global do contrato, diminuindo 03 veículos
comuns da frota contratada;
• 2º Termo aditivo, celebrado em 28 de agosto de 2015 - Prorrogação do
contrato por mais 12 (doze) meses, com vencimento em 29 de agosto de 2016;
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• 1º Termo de Apostilamento, celebrado em 11 de novembro de 2015 Alteração de dotação orçamentária do Contrato nº 132/2014, em razão de
alteração de fonte de recursos. Tendo em vista tratar-se de necessidade interna
de ajuste orçamentário, e não gerar efeitos financeiros ao contrato, a CGlog não
tomou conhecimento do referido Ato em tempo hábil, motivo pelo qual não fez
constar no RGFNDE2015;
• 2º Termo de Apostilamento, celebrado em 28 de dezembro de 2015 Reajuste do Contrato pelo INPC/IBGE52 acumulado de jul/14 a jun/15, com
efeitos financeiros a partir de primeiro de agosto de 2015, elevando o valor total
estimado do contrato para R$ 1,2 milhão. O referido Ato, embora assinado em
2015, foi publicado em 07 de janeiro de 2016;
• 3º Termo aditivo, celebrado em primeiro de março de 2016 - Supressão
equivalente a 4,75% do valor global do contrato, nos termos do Art. 65, inc. I,
alínea b, e parágrafo 2º, inc. II, da Lei 8.666/93, e da Cláusula Décima Quinta do
instrumento contratual, suprimindo as seguintes diárias de transporte coletivo:
• Van - 100% das diárias de 10h;
• Micro-ônibus - 100% das diárias de 10h e de 24h;
• Ônibus - 100% das diárias de 12h e de 24h.
• 4º Termo aditivo, celebrado em 29 de agosto de 2016 - Prorrogação do
contrato por mais 12 (doze) meses, com vencimento em 29 de agosto de 2017 e
supressão equivalente a 5,4087% do valor global do contrato, referente à
supressão do item 5, Transporte Eventual, nos termos do Art. 65, inc. II, alínea
b, e parágrafo 2º, inc. II, da Lei 8.666/93, e no Art. 2º, Parágrafo Único do
Decreto 8.540/2015;
• 3º Termo de Apostilamento, celebrado em 02 de dezembro de 2016 Reajuste do Contrato pelo INPC/IBGE acumulado de jul/15 a jun/16, com
efeitos financeiros a partir de 01/08/2016, elevando o valor total estimado do
contrato para R$ 1,2 milhão;
• 5º Termo aditivo, celebrado em 22 de agosto de 2017 - Prorrogação do
contrato por mais 12 (doze) meses, com vencimento em 29 de agosto de 2018 e
supressão equivalente a 32,1991% do valor global atualizado do contrato, nos
termos do art. 65, inc. II, alínea b, e Parágrafo 2º, inc. II, do mesmo artigo da Lei
8.666/93, e da Clausula Décima Quinta do instrumento contratual.
A seguir, é apresentado um demonstrativo sobre a frota de veículos terceirizados
(Quadros Q.4.2.1.C e Q.4.2.1.D), bem como Gastos Mensais com Terceirização de
Transporte (Quadro Q.4.2.1.E e Gráfico G.4.2.1.A) .
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Quadro Q.4.2.1.C – Demonstrativo da Frota de Veículos Terceirizados a Serviço do FNDE (2016)
Transporte Permanente 01/01/2016 a 31/12/2016
Grupo/
Classificação
Veículo institucional
Veículo Serviço comum transporte
pessoal
Veículo Transporte carga leve
Veículo motocicleta
Total

Tipo de veículo
Van

Micro-ônibus

Ônibus

Marca/
Modelo

Quant.

Idade
Média

Tipo de
Combustível

KM (Média)
Franquia mensal

Utilização mensal

Franquia Anual

Utilização anual

811

15.252

5.030
938

18.948
*189.480
**132.636
18.948

1.300

37.896

15.596

01
*10
**07
01

GM/CRUZE

02

FLEX

GM/COBALT

02

FLEX

VW/KOMBI

05

FLEX

1.579
*15.790
**11.053
1.579

02
*14
**11

HONDA/CG

02

FLEX

3.158

Estimativa anual.
Diária de 10 horas
*48
0
******0
*12

Transporte Eventual 01/01/2016 a 31/12/2016
Estimativa anual. Diária Estimativa anual. Diária
Utilização anual.
de 12 horas
de 24 horas
Diária de 10 horas
*48
*48
*****48
*****48
01
******0
******0
*12
*12

0
******0
*12
*12
******0

*****12
***0
*12
0
******0

0
******0
*12
0
******0

60.359
11.258

****Valor pago em
2016
R$ 818.663,99

Utilização anual.
Diária de 12 horas

Utilização anual.
Diária de 24 horas

-

-

-

-

-

-

-

-

***Valor estimado do
contrato (em R$ 1,00)
R$ 1.149.311,88

Valor pago em 2016
(em R$ 1,00)
R$ 363,63

Totalização do Contrato
Valor Estimado do Contrato – Exercício 2016 (em R$ 1,00)

R$

Valor Pago – Exercício 2016
(R$1,00)

1.149.311,88

Fonte: FNDE/DIRAD
*quantitativo de veículos comuns, conforme contrato 132/2014.
**quantitativo de veículos comuns, a partir de 10 de junho de 2015 – 1º termo aditivo ao contrato 132/2014 (supressão de 03 veículos comuns).
*** o valor estimado do contrato corresponde aos transportes: permanente e eventual.
**** o valor pago em 2016 corresponde aos transportes: permanente e eventual.
*****quantitativo de veículos eventuais, a partir de 01/03/2016 – 3º termo aditivo ao contrato.
****** quantitativo de veículos eventuais, a partir de 29/08/2016 – 4º Termo Aditivo.
(supressão de 48 diárias de 10h (van) + 12 diárias de 10h e 12 diárias de 24h (micro-ônibus) +12 diárias de 12h e 12 diárias de 24h (ônibus).
(supressão de 100% do transporte eventual).
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R$

818.663,99

Quadro Q.4.2.1.D – Demonstrativo da Frota de Veículos Terceirizados a Serviço do FNDE (2017)
Transporte Permanente 01/01/2017 a 31/12/2017
Grupo/
Classificação
Veículo institucional
Veículo Serviço comum transporte
pessoal
Veículo Transporte carga leve
Veículo motocicleta
Total

Quant.
01
07
*06
01
*00
02
*00

Marca/
Modelo

Idade
Média

Tipo de
Combustível

GM/CRUZE

02

FLEX

GM/COBALT

02

FLEX

05

VW/KOMBI

02

KM (Média)
Franquia mensal

Utilização mensal

Franquia Anual

Utilização anual

811

18.948
*132.636
**113.688
18.948

9.727
67.667

FLEX

1.579
*11.053
**9.474
1.579

FLEX

3.158

37.896

12.339

-

-

HONDA/CG

-

5.639
574
1.028

**Valor estimado do
contrato (em R$ 1,00)
R$ 958.436,57

6.882
Valor pago em 2017
(em R$ 1,00)
R$ 740.089,29

11
*07
Totalização do Contrato
Valor Estimado do Contrato – Exercício 2017
(em R$ 1,00)

R$

Valor Pago – Exercício 2017
(em R$ 1,00)

958.436,57

Fonte: FNDE/Dirad
*quantitativo de veículos comuns, a partir de 30 de agosto de 2017 – 5º termo aditivo ao contrato 132/2014 (supressão de 04 veículos).
** valor estimado para o exercício de 2017, conforme Termos Aditivos 4 e 5 (R$ 696.524,07 + R$ 261.912,50).
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R$

740.089,29

Quadro Q.4.2.1.E – Gastos Mensais com Terceirização de Transporte53 ( Em R$ 1,00)
Mês
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Janeiro
55.813,01
40.457,88
36.121,02
74.244,58
63.412,64
69.460,21
Fevereiro
43.956,28
32.700,66
34.927,85
74.909,88
*90.523,47
69.460,21
Março
63.193,00
32.003,48
32.980,26
74.244,58
63.412,64
69.460,21
Abril
59.519,70
59.843,55
34.127,46
75.282,11
63.412,64
69.460,21
Maio
65.204,78
49.550,21
33.658,24
74.900,41
63.412,64
69.460,21
Junho
55.961,40
39.657,89
22.184,67
63.645,13
63.412,64
69.460,21
Julho
48.307,74
44.479,04
33.225,42
61.320,93
63.776,27
69.460,21
Agosto
37.023,83
47.655,17
40.436,36
57.996,67
63.412,64 ***68.682,70
Setembro
36.160,38
35.999,79
74.577,23
58.329,32
63.412,64
46.296,28
Outubro
32.908,52
36.446,47
75.211,17
57.996,67
63.412,64
46.296,28
Novembro
39.099,80
42.929,36
74.577,23
57.996,67
63.412,64
46.296,28
Dezembro
47.146,23
39.827,77
76.146,40
58.630,61
**93.650,49
46.296,28
Total
584.294,67
501.551,27
568.173,31
789.497,56
818.663,99
740.089,29
(anual)
Fonte: FNDE/Dirad
* pagamento despesa mensal + retroativo decorrente do 2º Termo de Apostilamento – celebrado em
28/12/2015 - Reajuste do Contrato pelo INPC/IBGE acumulado de jul/14 a jun/15, com efeitos financeiros a
partir de 01/08/2015, (63.412,64 + 27.110,83).
**pagamento da despesa mensal + retroativo decorrente do 3º Termo de Apostilamento – celebrado em
02/12/2016 - Reajuste do Contrato pelo INPC/IBGE acumulado de jul/15 a jun/16, com efeitos financeiros a
partir de 01/08/2016, (69.460,21 + 24.190,28)
*** Redução contratual conforme T. A nº 5 com efeitos financeiros a partir de 30/08/2017
(67.128,74+1.553,96).

Gráfico G.4.2.1.A – Despesas Mensais (2014 a 2017)
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Fonte: FNDE/Dirad

O Gráfico G.4.2.1.A, acima, demonstra dois picos, nos meses de fevereiro e
dezembro de 2016,, representando o pagamento retroativo dos reajustes contratuais de
2015 e 2016, efetuados em fevereiro e dezembro de 2016.
O Gráfico G.4.2.1.B demonstra a variação da quilometragem rodada no período
entre 2014 e 2017. Observa-se, ainda, que não houve excedente das franquias
contratadas. A gestão e fiscalização contratual primaram pela economicidade contratual
tendo relação direta nos controles implementados.
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Gráfico G.4.2.1.B – Km Rodado (2014 a 2017)
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Fonte: FNDE/Dirad

Em atendimento ao Decreto nº 8.540/2015, que estabelece medidas de
racionalização no âmbito da Administração Pública Federal, foi suprimido o item 5 do
contrato, referente à 100% das diárias de transporte eventual, por meio de Termos
Aditivos, equivalentes a 10,15% do valor total do contrato.
Registra-se, por oportuno, que o referido contrato de transporte tem como objeto
tão somente a prestação de serviços de locação de transporte permanente, visto que o
transporte eventual foi totalmente suprimido em agosto de 2016.
Nesse formato de contratação, o condutor do veículo envolvido na prestação dos
serviços é caracterizado como força de trabalho acessória ao contrato de locação de
veículos. Portanto, não pode ser comparado à terceirização de serviços de mão-de-obra,
razão pela qual as instalações físicas destinadas aos motoristas e veículos, as
adequações de escalas, bem como o cumprimento das obrigações sociais e trabalhistas
são de responsabilidade exclusiva da Contratada.
4.2.1.1 Política de Destinação de Veículos Inservíveis ou Fora de Uso e Informações
Gerenciais sobre Veículos nessas Condições

A alienação dos veículos inservíveis para a Autarquia é realizada conforme
estabelecido no Decreto nº 99.658/1990 e suas alterações posteriores.
No FNDE, há uma caminhonete modelo I/Ford Ranger XL 13D, placa JFJ5022,
ano 2000/2001, que será alienada no exercício de 2019, nos moldes do Decreto acima,
tendo em vista que a Portaria FNDE nº 930 foi publicada em 28 de dezembro de 2017,
não tendo havido tempo hábil para a comissão proceder à devida alienação dentro do
exercício. Cabe destacar ainda que o FNDE está impossibilitado de proceder alienação
de qualquer tipo de bem, em 2018, considerando ser ano eleitoral.
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4.2.2 Gestão do Patrimônio Imobiliário da União
Os bens imóveis de uso especial do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), localizados em Brasília-DF, estão devidamente cadastrados no
Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Imobiliário de uso especial da União
(SPIUnet), conforme Processo Administrativo nº 23034.018963/2012-10, assim
discriminados:
• 01 – Imóvel Próprio de uso especial, registrado no SPIUnet sob Registro de
Imobiliário Patrimonial (RIP) nº 9701.28618.500-0, localizado no Setor
Bancário Sul, Quadra 2, Edifício FNDE, onde está sediada a Autarquia. Possui
16 pavimentos e 4 subsolos, adquirido em 2006 e que foi totalmente reformado
com ampla modernização em todas as partes edificadas, instalações elétricas,
hidráulicas, ar-condicionado central e instalações físicas constituídas por cerca
de 1.600 estações de trabalho, bem como uma nova subestação de energia
elétrica;
• 02 – Imóvel Próprio de uso especial, registrado no SPIUnet sob Registro de
Imobiliário Patrimonial (RIP) nº 9701.17696.500-0, onde encontra-se localizado
o depósito próprio do FNDE. Situado no Setor de Abastecimento e
Armazenagem Norte, Lote 130/270, onde transitam materiais de todos os
programas da Autarquia. Nesta instalação encontra-se o arquivo central da
entidade, constituído de arquivos deslizantes, com capacidade para 62.000
(sessenta e duas mil) caixas do tipo box. No início de 2017 estavam arquivadas
cerca de 56.000 (cinquenta e seis mil) caixas contendo aproximadamente
360.000 (trezentos e sessenta mil) processos devidamente tratados;
• 03 e 04 – Lotes vazios/Imóveis Próprios de uso especial – situados no SCR/S
Quadra 515 Bloco “B” Lotes 04 e 05 – Brasília DF, registrado no SPIUnet sob
Registro de Imobiliário Patrimonial (RIP) nºs 9701.28616.500-9 e
9701.28614.500-8.
A seguir, está apresentada a distribuição espacial dos bens imóveis de uso
especial de propriedade da União.
Quadro Q.4.2.2 – Imóveis de Propriedade da União sob Responsabilidade do FNDE,
exceto Imóvel Funcional
UG

RIP

15317
3
15317
3
15317
3
15317
3

9701.17696.5000
9701.28614.5008
9701.28616.5009
9701.28618.5000

Estado
Reg
de
ime Conserv
ação

Valor do Imóvel

Despesa no Exercício

Valor
Histórico

Data da
Avaliaçã
o

Valor
Reavaliado

Com
Reforma
s

Com
Manutençã
o

21

2

4.130,00

28/12/16

4.047.760,66

21

2

60.000,00

28/12/16

810.263,05

-

-

21

2

60.000,00

28/12/16

810.263,05

-

-

21

2

2.593.644,00

28/12/16

120.500.722,46

-

-

TOTAL

Fonte: FNDE/Dirad/Cglog
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1.129.529,9
7

4.2.2.1 Cessão de Espaços Físicos e Imóveis a Órgãos e Entidades Públicas ou Privadas

O FNDE reconhece o interesse público da atividade desenvolvida pela
Associação dos Servidores do FNDE (ASFNDE), motivo pelo qual procedeu com a
inexigibilidade de licitação diante da singularidade dos serviços prestados por essa
instituição. Contudo, foi formalizada a Cessão Onerosa de Uso em que as despesas
mensais e anuais relacionadas com funcionamento do Edifício Sede são divididas pelo
metro quadrado (m²) ocupado pela ASFNDE. Ou seja, as despesas com Água, Energia,
Brigadistas, Vigilantes, Manutenção Predial e Recepção do Edifício Sede, dentre outras,
são proporcionalmente pagas pela ASFNDE. Esse valor varia em torno de R$ 3 mil por
mês.
Informa-se, ainda, que a Associação utiliza 67,45 m² da área total do edifíciosede do FNDE, que é de 18.119,17 m².
4.2.2.2 Informações sobre Imóveis Locados de Terceiros

O Edifício Elcy Meireles, registrado no SPIUnet sob Registro de Imobiliário
Patrimonial (RIP) nº 9701.32586.500-2, foi alugado em decorrência das necessidades da
Autarquia, tendo em vista a falta de espaço físico no edifício FNDE para abrigar novos
postos de trabalho.
O imóvel está localizado a menos de 100 metros do edifício-sede I (edifício
FNDE), proporcionando assim alguns benefícios: maior racionalidade no
desdobramento de mecanismos relacionados à manutenção, vigilância, transporte de
pessoal, protocolo, etc; exclusão da necessidade de locação de um terceiro imóvel, para
acolher novos servidores e colaboradores extra-quadro; otimização e distribuição
adequada da área útil, permitindo a ocupação espacial de acordo com as necessidades
apresentadas pela Administração.
Vale destacar ainda que a manutenção predial é realizada por meio de contrato
próprio de manutenção que engloba todas as instalações dos imóveis ocupados pelo
FNDE (Edifício Sede I, Edifício Sede II e Depósito).
4.2.3 Informações sobre as Principais Obras e Serviços de Engenharia
Relacionados à Atividade-Fim
O FNDE repassa recursos aos entes federados para a construção, reforma e
ampliação de escolas. Para monitorar a execução física e financeira desses projetos,
financiados no âmbito do PAC e do PAC2, a Autarquia estabelece critérios, parâmetros,
e propõe diretrizes e estratégias que contribuam para a melhoria contínua do processo
de monitoramento.
Para realizar o monitoramento das ações, o FNDE utiliza várias ferramentas,
sendo a principal delas o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle
(Simec) do Ministério da Educação. Para acompanhamento físico das obras, foi
disponibilizado um módulo específico no Simec, denominado Obras 2.0, e foram
realizadas vistorias in loco por empresas contratadas pela Autarquia, especializadas em
serviços de engenharia.
O Monitoramento das obras por meio do Simec foi iniciado com os convênios de
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2007. Desde esse período, o número de obras cadastradas quadruplicou, passando de 7
mil obras no ano de 2007, para 28.702 obras em 2017. O objetivo é que todas as obras
que receberam recursos do FNDE sejam monitoradas continuamente, garantindo a
qualidade de execução no prazo estabelecido e o cumprimento do objetivo pactuado.
Nesse contexto, como resultado das ações de monitoramento de obras em 2017,
o sistema registrou 1.037 obras que iniciaram a execução ou foram retomadas e 1.582
obras concluídas, sendo 325 obras do ProInfância, 757 quadras e coberturas de quadras
e 500 obras do PAR (escolas de 1, 2, 4, 6 e 12 salas, Brasil Profissionalizado, reformas,
ampliações e escolas com projeto próprio).
O monitoramento das ações no âmbito do PAR e ProInfância estão em constante
processo de revisão, contando com modificações e melhorias de procedimentos e
sistematização, com o intuito de tornar o controle e o acompanhamento do cumprimento
dos objetos pactuados junto ao FNDE mais eficiente.
Quanto à liberação dos recursos, estes são transferidos em parcelas, o que ocorre
mediante comprovação do avanço físico da obra, permitindo, assim, que o FNDE exerça
um controle maior sobre a gestão do recurso Federal. Importa ressaltar que até meados
de 2015, a Autarquia financiava as construções, repassando o recurso antecipadamente à
evolução física da obra, o que ocasionava, muitas vezes, um valor financeiro bastante
alto parado nas contas dos entes beneficiados, sem que as obras tivessem andamento
físico adequado. Nos dias atuais, o FNDE realiza os pagamentos baseados nos serviços
efetivamente executados, permitindo maior eficiência na distribuição de recursos entre
os entes favorecidos.
Ao longo do ano de 2017, foram realizadas 12.516 análises de solicitações de
desembolso conforme Quadro Q.4.2.3.A, a seguir:
Quadro Q.4.2.3.A – Análises Realizadas (2017)
Trimestre

Primeiro

Segundo

Terceiro

Quarto

Meses de
2017

Solicitações
realizadas no
Simec OBRAS 2.0

Análises
Administrativas
realizadas

Análises Técnicas
Realizadas

%
Atendido

Janeiro

427

451

451

106%

Fevereiro

522

485

485

93%

Março

899

941

941

105%

Abril

822

820

820

100%

Maio

1.041

1.056

1.056

101%

Junho

1.105

1.115

1.115

101%

Julho

1.062

1.043

1.043

98%

Agosto

1.241

1.250

1.250

101%

Setembro

1.176

1.167

1.167

99%

Outubro

1.216

1.220

1.220

100%

Novembro

1.126

1.174

1.174

104%

Dezembro

1.809

1.794

1.794

99%

Total Geral

12.446

12.516

Fonte: Simec – Obras 2.0
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12.516

101%

Ao analisar a quantidade de solicitações realizadas no Simec e de solicitações
analisadas, observa-se uma pequena disparidade. Isso ocorreu porque, em 2017, foram
feitas análises de solicitações realizadas em 2016, que porventura não puderam ser
verificadas tempestivamente. Contudo, trata-se de uma exceção que representa 1% dos
casos, haja vista que a média do prazo entre a data de entrada da solicitação e a análise
final é de 2 dias.
Do montante de análises técnicas realizadas, 7.781 foram deferidas, o que
representa 62% do geral solicitado. A maior parte dos indeferimentos acontece por
haver alguma restrição impeditiva de pagamento.
Com o total de 6.510 obras em execução cadastradas no Simec - Obras 2.0, o
trabalho das empresas supervisoras contratadas para realizar o acompanhamento in loco,
é fundamental e imprescindível. Assim, 3 empresas desenvolvem esse trabalho junto ao
FNDE desde 2013.
O acompanhamento in loco realizado pelas empresas contratadas se diferencia
do ato de fiscalizar a obra, em razão de ocorrer esporadicamente em nome do
concedente, e tem a finalidade de verificar se a obra está sendo executada conforme o
projeto pactuado e na qualidade prevista, bem como se as informações inseridas pelo
fiscal da obra no Simec são fidedignas.
O objetivo almejado é que as empresas contratadas realizem, no mínimo, três
supervisões em cada obra registrada no Sistema durante a sua execução e uma vistoria
quando a obra estiver concluída. No ano de 2017, foram realizadas 10.218 supervisões,
conforme descrito no Quadro Q.4.2.3.B:
Quadro Q.4.2.3.B – Quantidade de Supervisões Realizadas (2017)
Trimestre

Primeiro

Segundo

Terceiro

Quarto

Mês

Previsto

Executado

Taxa

Janeiro

858

909

106%

Fevereiro

858

929

108%

Março

858

1.000

117%

Abril

858

820

96%

Maio

858

863

101%

Junho

858

524

61%

Julho

858

892

104%

Agosto

858

895

104%

Setembro

858

916

107%

Outubro

858

871

102%

Novembro

858

942

110%

Dezembro

858

657

77%

Total

10.296

10.218

99%

Fonte: Simec – Obras 2.0

Outro procedimento que apresenta agilidade e eficiência é a análise de restrições
e inconformidades, principalmente do tipo executiva (referente às falhas na execução
das obras), que possui uma equipe própria para esse fim. Em 2017, foram realizadas
77.650 análises de restrições e inconformidades, conforme o Quadro Q.4.2.3.C:
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Quadro Q.4.2.3.C – Quantidade de Análises de Restrições/Inconformidades Realizadas (2017)
Restrições e Inconformidades
Tipos de registro

Analisadas em 2017

Financeiras

446

Executivas

58.105

Diligência

3.329

Checklist administrativo

4.600

Checklist técnico

4.650

Checklist obra vinculada

2.802

Checklist administrativo simplificado

3.718

Total

77.650

Fonte: Simec – Obras 2.0

A equipe de monitoramento possui o prazo de 10 dias para dar prosseguimento a
qualquer análise de documentação inserida no Simec – Obras 2.0. A agilidade na análise
é importante para evitar a demora no repasse dos recursos e na paralisação das obras,
além de garantir que os serviços e falhas observados possam ser corrigidos no momento
oportuno, sem maiores prejuízos à qualidade das construções.
Em relação às obras paralisadas, no exercício de 2017, foi designada uma equipe
para dar atenção às construções nessa situação. Essa equipe realiza, principalmente, a
análise e acompanhamento das obras paralisadas que possuem o contrato rescindido,
repassando orientações sobre como proceder para a realização de nova contratação a fim
de garantir a continuidade da obra. Desse trabalho, surgem as obras vinculadas, com
análise da documentação necessária para o encerramento de uma contratação e início de
outra.
Ferramentas automatizadas também auxiliam no acompanhamento das obras
paralisadas. Assim que o município ou estado cadastra uma vistoria, informando a
paralisação de uma obra, o sistema gera um alerta à equipe de acompanhamento, que
avalia cada situação e o motivo de paralisação, encaminhando orientações sobre como
proceder para a retomada dos serviços.
Ainda em relação às obras paralisadas, em novembro de 2016 foi emitida a
Portaria nº 348, pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que
estabeleceu diretrizes para priorização da retomada de 1,6 mil obras de infraestrutura.
Considerando o determinado pela portaria, o FNDE encaminhou no início de 2017
ofícios a 615 obras que estavam paralisadas e que apresentavam possibilidade de
retomada e conclusão até junho de 2017. Além dos ofícios, encaminhados via correio e
por meio do sistema, foram realizados contatos telefônicos e repassadas orientações aos
gestores e fiscais a fim de conseguir a retomada das obras. Como resultado desta ação,
5% das obras que estavam paralisadas foram concluídas e 20% foram retomadas.

4.3 Gestão Ambiental e Sustentabilidade
Este item informa os principais aspectos da gestão ambiental e adoção de
critérios de garantia de sustentabilidade ambiental na atuação do FNDE.
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O Plano de Logística Sustentável é uma ferramenta de planejamento, com
objetivos e responsabilidades definidas, e ações, metas, prazos de execução e
mecanismos de monitoramento e avaliação, os quais, por sua vez, permitem aos órgãos
e instituições públicas estabelecerem práticas de sustentabilidade e racionalização de
gastos e processos na Administração Pública.
O referido plano tem como objetivo o uso consciente e cuidadoso de recursos
ambientais e não representa, apenas, cortar custos. É um exercício de responsabilidade
social e ambiental.
O Plano de Logística Sustentável (PLS) do FNDE está estruturado em sete
temas, como demonstrado pela Figura F.4.3, que abordam desde o consumo de
materiais até a qualidade de vida dos servidores e colaboradores. Para cada tema, são
propostas ações destinadas ao atendimento de um objetivo.

Figura F.4.3 – Temas PLS-FNDE

Fonte: FNDE/Dirad (http://www.fnde.gov.br/fnde/fnde-sustentavel)

O FNDE participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P) que é
um Programa do Ministério do Meio Ambiente que tem por objetivo estimular os
órgãos públicos do país a implementarem práticas de sustentabilidade. A adoção da A3P
demonstra a preocupação da Autarquia em obter eficiência na atividade pública
enquanto promove a preservação do meio ambiente.
Em agosto de 2014, o FNDE formalizou um Termo de Compromisso com a
Cooperativa de Material Reciclável (Cooperones), visando beneficiá-los com a doação
dos materiais recicláveis e apoiá-los no fortalecimento e constituição da entidade
conveniada, conforme dispõe o Decreto nº 5.940/2006.
A Autarquia possui três edifícios: Sede, Anexo e Depósito de Brasília (Debra).
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Esses geram, principalmente, resíduos recicláveis (papel, papelões e assemelhados,
plásticos, vidros, metal) e resíduos orgânicos. Em menor quantidade, ocorrem os
resíduos perigosos, tais como: toner, cartuchos de tinta (coletados pelo setor
competente), lâmpadas fluorescentes, restos de fios e cabos, baterias, resíduos contendo
óleos e graxas, vidros planos, isopor, e outros gerados em situações eventuais.
Assim, é realizada a avaliação qualitativa dos conteúdos dos sacos recolhidos
pela equipe de limpeza e, em média, é recolhido cerca de 150 Kg mensais de material
reciclável, contudo, com a implementação do Sistema Eletrônico de Informação (SEI)
no FNDE, a tendência é a redução no consumo de papel no decorrer dos anos.
No que se refere às compras e contratações sustentáveis, a Autarquia está
trabalhando em dois processos significativos: gestão eficiente e eficaz dos contratos
administrativos e a regulamentação de critérios e práticas de sustentabilidade no âmbito
de compras governamentais realizadas pelo FNDE.
No caso da gestão eficiente e eficaz, o FNDE vem atuando com procedimentos
sustentáveis na manutenção predial, já que as edificações são o suporte físico para a
realização direta ou indireta de todas as atividades produtivas, e possuem, portanto, um
valor social fundamental. Todavia, estas apresentam uma característica que as diferencia
de outros produtos: são construídas para atender seus usuários durante muitos anos e, ao
longo deste tempo de serviço, devem apresentar condições adequadas ao uso que se
destinam, resistindo aos agentes ambientais e de uso que alteram suas propriedades
técnicas iniciais.
A gestão eficiente e eficaz da manutenção predial está relacionada à capacidade
administrativa de produzir o máximo de resultados com o mínimo de recursos, energia e
tempo, exigindo, portanto, o planejamento e o gerenciamento dos recursos humanos,
dos materiais e dos recursos financeiros de forma efetiva.
Os objetivos pretendidos com essas ações, ao utilizar conceitos de
sustentabilidade na contratação de serviços de manutenção predial, são reduzir os gastos
operacionais do edifício com água e energia, bem como cumprir com o papel da
administração pública em servir de exemplo, e promover mudanças sociais, melhorando
a qualidade de vida e a produtividade de seus colaboradores.
Como resultado, em 2017, a média obtida foi de 20%, sendo que, no mês de
junho, atingiu-se um percentual de 26% de economia, no valor das aquisições de
materiais e na prestação dos serviços, conforme Gráfico G.4.3, a seguir:
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Gráfico G.4.3 – Percentual de Economia (2017)

Percentual de Economia
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%

Economia

10,00%

Meta

5,00%
0,00%

Fonte: FNDE/Dirad

Para medir os resultados, em 2017, foi utilizado o indicador criado no ano de
2013 (Indicador de Economicidade Global) que pudesse alcançar uma redução de 20%
no valor das aquisições de materiais e na prestação dos serviços sendo que, em julho de
2017, a meta do percentual de economia foi alterada para 10%, tendo como justificativa
o contingenciamento orçamentário. Para o alcance dessa meta, várias ações foram
estabelecidas a fim de identificar os pontos fortes e fracos do processo e então investir
em métodos que pudessem minimizar ou eliminar aqueles considerados sensíveis
(problemáticos).
Assim, para alcançar a meta, a fiscalização passou a autorizar apenas a execução
de serviços considerados de extrema necessidade/urgência, evitando-se o gasto acima
do estabelecido. O foco das atividades centrou-se na manutenção preventiva, que
objetiva reduzir a probabilidade da execução corretiva.
É importante ressaltar que o corte no orçamento do contrato impactou
consideravelmente a execução, já que os gastos permanecem, em média, os mesmos e o
valor contratual foi reduzido substancialmente. Portanto, foi possível verificar que o
contingenciamento orçamentário modificou os resultados do indicador.
Por meio da Portaria FNDE nº 693/2012, foi constituída a Comissão Gestora do
Plano de Logística Sustentável com o objetivo de elaborar o plano, monitorar seu
cumprimento, bem como avaliar continuamente seus resultados, e revisar
periodicamente seu conteúdo, conforme orientações do Decreto nº 7.746/2012 e da
Instrução Normativa SLTI/MPDG nº 10/2012.
Os PLS (planos de ação) foram formalizados em processos, conforme art. 9º da
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 10/2012, tendo cada plano de ação um formulário
de proposição com os seguintes requisitos: identificação da ação, vinculação,
detalhamento de implementação da ação, cronograma de implementação da ação e a
descrição da meta.
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Os resultados alcançados são publicados semestralmente no Portal FNDE
(http://www.fnde.gov.br/fnde/fnde-sustentavel), apresentando as metas alcançadas e os
resultados medidos pelos indicadores. Para cada tema, há um indicador de medição que
representa quantitativamente as características dos processos.
4.3.1 Adoção de Critérios de Sustentabilidade Ambiental na Aquisição de Bens e
na Contratação de Serviços ou Obras
A área de compras possui duas modalidades de aquisições: compras internas,
demandas do próprio FNDE, e as compras nacionais, para atender a estados, municípios
e o Distrito Federal.
4.3.1.1 Pregões de Compras Internas

Nas compras internas, têm-se adotado, em geral, os critérios elencados na
Instrução Normativa SLTI/MPDG nº 01/2010, como, por exemplo, os seguintes:
Pregão Eletrônico nº 01/2017 – Purificadores de Água
Nesse pregão incluiu-se como critério de sustentabilidade o que se segue:
Para a execução dos serviços, objeto do Contrato, a CONTRATADA
deverá obedecer aos critérios de sustentabilidade ambiental contidos
no Decreto n.º 7.746/12 e na Instrução Normativa nº 01, de 19 de
janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão –
SLTI/MPDG.

Pregão Eletrônico nº 03/2017 – RP – Atualização dos Dispositivos de Firewall
Nesse pregão, houve a seguinte exigência voltada à sustentabilidade:
Todo o fornecimento deverá levar em consideração os critérios de
sustentabilidade ambiental, conforme requisitos constantes da
INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 01 da SLTI/MPDG, de 19 de
janeiro de 2010, a citar:
Art 5º, inciso III - que os bens devam ser, preferencialmente,
acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor
volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir
a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

Pregão Eletrônico nº 06/2017 – Copeiragem, Carregadores e Condutores
Já, nesse pregão, o FNDE exigiu que
A contratada deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade
previstas na Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010, da
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento Orçamento e Gestão, na execução dos serviços:
• Utilizar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos
inanimados que obedeçam às classificações e especificações
determinadas pela Anvisa;
• Realizar Programa interno de treinamento de seus empregados, nos
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três primeiros meses de execução contratual, com duração mínima de
8 (oito) horas, com enfoque na redução de consumo de energia
elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos
sólidos, observadas as normas ambientais vigentes
• Respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) sobre resíduos sólidos.
4.3.1.2 Pregões de Compra Nacional

No que se refere às compras nacionais, além de critérios usualmente definidos
nas licitações do Governo Federal, o FNDE se preocupa também com a sustentabilidade
do processo. Por isso adota o modelo de compras compartilhadas desde 2007. Ademais,
tendo em vista o poder de mercado que a Autarquia possui, busca-se induzir o mercado
a adotar inovações que possam contribuir para a sustentabilidade ambiental, social e
econômica dos processos. A seguir, apresentam-se alguns exemplos:
Pregão Eletrônico nº 10/2017 – Mobiliário Escolar
Em relação ao Pregão Eletrônico de mobiliário escolar, estão apresentados a
seguir os quesitos de sustentabilidade.
• Os Manuais de Uso e Conservação dos CJA’s, CJA-B’s, MA-02 e CJP-01 são
feitos em papel reciclado;
• Os CJA’s e CJA-B’s possuem o Porta-livros em polipropileno copolímero
isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima
reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100% e no molde do porta-livros
deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem;
• Os CJA’s, CJA-B’s, MA-02 e CJP-01 deverão possuir ponteiras e sapatas da
mesa deve ser em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais e
nos moldes das ponteiras e sapatas devem ser gravados o símbolo internacional
de reciclagem;
• O assento e o encosto das cadeiras dos CJA’s, CJA-B’s e CJP-01 devem ser
em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais e nos moldes do
assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem;
• O assento e o encosto das cadeiras dos CJA’s, CJA-B’s e CJP-01 poderão ser
fabricados em compensado anatômico moldado com lâminas internas oriundas
de reflorestamento ou de procedência legal;
• O fornecedor, em conjunto com o OCP, deverá adotar as providências
cabíveis em relação aos produtos certificados que apresentem não
conformidades que coloquem em risco a saúde do consumidor e o meio
ambiente, obedecendo aos critérios de destinação ambientalmente
compromissada dos materiais/insumos que não possam ser reinseridos na
produção;
• Exigência de fornecimento da Declaração Tipo – A - Origem de Matéria
Prima Reciclada, que trata da procedência e fornecimento de matéria prima
reciclada no processo de fabricação de injetados plásticos;
• Exigência da Declaração Tipo – A, referente à informação técnica que
permita o rastreamento da origem da matéria-prima utilizada na cadeia de
produção;
• Exigência da Declaração Tipo – B – Utilização de Matéria Prima Reciclada,
que trata do percentual de composição de material puro x reciclado no porta200
FNDE – RELATÓRIO DE GESTÃO 2017

livros;
• Exigência da Declaração Tipo – C – Procedência e Legalidade das Madeiras
Laminadas, que trata da certificação relativa à origem e situação legal da
utilização de madeira laminada;
• Aplicação da norma ABNT NBR 9050:2015 – Acessibilidade a edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos ao CJP-01 e ao MA-02, garantindo
a sua acessibilidade, bem como conter a seguinte frase acompanhada do Símbolo
Internacional de Acesso (SIA): “Este móvel é acessível”;
• O MA-02 deverá conter identificação com o Símbolo Internacional de Acesso
impressa por tampografia na estrutura da mesa, lateral direita, face externa,
deixando claro que o mobiliário é acessível.
Pregão Eletrônico nº 18/2017 – Ônibus Urbano Escolar Acessível (Onurea)
Para o Pregão Eletrônico de Onurea, exige-se como critério de sustentabilidade
que os ônibus deverão ser equipados com dispositivo para transposição de fronteira, do
tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com
deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permita realizar o deslocamento de uma,
ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso
interno, os seguintes modelos.
Importa destacar que, ara a produção e a comercialização do ônibus urbano
escolar acessível é obrigatória a observação das referências dispostas em normas
técnicas e legislações de trânsito e ambiental vigentes.
Pregão Eletrônico nº 19/2017 – Ônibus Rural Escolar (ORE)
No que concerne ao ORE, exige-se que deverão ser equipados com dispositivo
para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e
desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permita
realizar o deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior
do veículo, ao nível do piso interno.
4.3.1.3 Ações de Logística

Projeto Água e Energia
O Projeto Água e Energia do FNDE tem a missão de harmonizar ações da
Autarquia com questões relacionadas ao meio ambiente, provendo-as de novas
tecnologias, referenciais, normas e atividades ligadas aos recursos naturais primários.
Esse projeto é o responsável por grande parte da economia que a gestão
ambiental da instituição já alcançou. A principal diretriz desse projeto é a redução de
2% do consumo de energia e de água. Para isso, o FNDE instalou, no segundo semestre
de 2015, nas dependências do Depósito de Brasília (Debra), Usina Fotovoltaica que
desde sua inauguração gera mensalmente, em média, 11.000 kWh representando uma
economia na conta de energia elétrica de R$ 5 mil por mês.
Quanto ao consumo de água, logo nos primeiros dias de 2017, antes mesmo do
primeiro racionamento de água do Distrito Federal, a Autarquia iniciou a coleta de água
oriunda do sistema de refrigeração dos aparelhos de ar condicionado do Edifício FNDE
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- Sede I.
Ressalta-se que a água proveniente dos aparelhos de ar condicionado apresenta
viabilidade quanto ao seu aproveitamento na limpeza do edifício, pois, segundo a área
técnica responsável, essa apresenta compatibilidade com os parâmetros exigidos pela
Portaria MS nº 518/2005.
Foram quase 600 litros diários captados e utilizados na lavagem das garagens, na
diluição dos produtos concentrados de limpeza e na utilização da máquina de alta
pressão, empregada na limpeza pesada dos pisos.
Toda a estrutura foi montada sem custo para a Autarquia. Empresas de
manutenção que atuam no prédio forneceram o maquinário e a mão de obra para
materializar essa ideia inovadora.
A água armazenada é lançada em encanamento independente da rede de água do
Edifício FNDE - Sede I e destinada às torneiras e aos tanques de limpeza.
Nesse sentido, com a implantação deste sistema, com a redução dos turnos no
contrato de limpeza e das várias campanhas de conscientização do uso racional da água,
conseguimos uma redução de 15% no consumo de água no Edifício-Sede. Isso significa
uma economia de mais de 2 milhões litros de água por ano.
Deslocamento com pessoal
No que se refere ao deslocamento de pessoal, estão apresentados a seguir os
resultados alcançados pelo FNDE com o controle efetivo da execução da atividade de
transporte de pessoas, documentos e pequenos volumes, com foco na redução de gastos
e de emissões de substâncias poluentes, desde a implantação do Plano de Logística
Sustentável/transporte.
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Quadro Q.4.3.1.3 – Total de km Rodado por Período
Total de km
rodado no
período

Percentual de redução,
em relação ao 1º
período avaliado

Km reduzidos no período
avaliado, em relação ao 1º
período avaliado

83.085

-

-

64.888

21,90%

18.197

55.040

33,75%

28.045

3º período (jun/2014 a nov/2014)

49.710

40,16%

33.375

4º período (dez/2014 a mai/2015)

51.586

37,91%

31.499

5º período (jun/2015 a nov/2015)

55.609

33,06%

27.476

6° período (dez/2015 a mai/2016)
7º período (jul/2016 a dez/2016) o mês de junho não foi avaliado nessa
avaliação.
8° período (jan/2017 a jun/2017)

43.353

47,82%

39.732

50.625

39,06%

32.460

49.878

39.97%

33.207

9º período (jul/17 a dez/17)

46.737

43,75%

36.348

Período avaliado
Período anterior à implantação do
PLS/transporte –
(janeiro a junho de 2013)
1º período (jun/2013 a dez./2013) –
excepcionalmente foram analisados 7
meses nesse período
2º período (dez/2013 a mai/2014)

Fonte: FNDE/Dirad

Acredita-se na sedimentação do PLS/transporte, que tem como escopo práticas
de sustentabilidade e racionalização do uso de serviços de transporte, previstas no art. 8º
da Instrução Normativa SLTI/MPDG nº 10/2012.

4.4 Gestão da Tecnologia da Informação
Os serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) permeiam, cada
vez mais, as estruturas de negócio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação, provendo suporte à prestação dos serviços públicos providos pela Autarquia
à sociedade e a outros entes da Administração Pública. Assim, a importância da pauta
de gestão e governança da (TIC) se torna cada vez mais evidente.
À luz dessa realidade, o FNDE vem desenvolvendo um conjunto de ações
estruturantes, visando o aprimoramento das práticas de gestão e governança de TIC
empregadas no âmbito da Autarquia, tais como a implementação de um portal para
controle e acompanhamento dos programas, projetos, ações educacionais e contratações
geridos pela Diretoria de Tecnologia e Inovação (Dirti).
Assim, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) 2015-2018
contempla tanto instrumentos de planejamento estratégico quanto tático, e foi
desenvolvido, primariamente, à luz do Planejamento Estratégico Institucional (PEI) da
Autarquia, visando o alinhamento entre esses documentos.
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O Quadro Q.4.4.A, a seguir, apresenta, em linhas gerais, o alinhamento entre os
objetivos estratégicos do (PDTI) e do (PEI).
Quadro Q.4.4.A – Alinhamento entre os Objetivos Estratégicos do PDTI e do PEI-FNDE

Recursos técnicos e financeiros na educação
Fortalecimento da escola e dos sistemas de ensino
Controle e transparência na aplicação dos recursos
Acesso universal à educação de qualidade
Intensificar o uso de tecnologias integradas e inovadoras
Aperfeiçoar os processos de prestação de contas
Aprimorar e institucionalizar os processos de trabalho e
gestão
Intensificar a comunicação institucional
Promover a gestão do conhecimento organizacional
Promover o monitoramento permanente e integrado
Incentivar e qualificar o controle social
Apoiar a formação dos gestores educacionais e comunidade
escolar
Prestar Assistência técnica e financeira aos entes
governamentais e demais atores do sistema educacional
Assegurar o financiamento estudantil
Aprimorar a gestão dos programas e ações educacionais e
compras governamentais
Dotar e manter o FNDE de quadro de servidores
comprometidos e qualificados
Promover a valorização de servidores
Promover a modernização da infraestrutura física e
tecnológica
Assegurar a regularidade das decisões administrativas
Assegurar a gestão dos recursos orçamentários e financeiros

x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

Prospectar e promover
tecnologias

x
x

x

x

x

Fornecer informações de apoio
à gestão

Desenvolver sistemas de
qualidade

Projetos de contratação em TI

Prover infraestrutura
tecnológica adequada

Aplicar metodologias aos
processos de TI

Planejamento Estratégico Institucional (PEI)

Objetivos Estratégicos

Atrair e desenvolver os agentes
públicos da DIRTI

Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)

x
x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

Fonte: FNDE/Dirti

Acerca do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação (Ceti), motivado
pelo Decreto nº 8.638/2016, o qual institui a Política de Governança Digital, o FNDE
substituiu o Ceti pelo Comitê de Governança Digital (CGD), por meio da Portaria
FNDE nº 766/2017.
O CGD possui caráter estratégico e deliberativo e tem a finalidade de deliberar
sobre princípios, políticas, diretrizes e planos relativos à TI, Segurança da Informação e
Comunicação (SIC), Segurança Cibernética (SegCiber), Plano de Dados Abertos (PDA)
e à Governança Digital, sendo composto pelo Presidente e Diretores da Autarquia, e
presidido pelo Presidente do FNDE e, em seus afastamentos, impedimentos legais ou
ausências, pelo Chefe de Gabinete da Presidência do FNDE.
A primeira reunião do CGD foi realizada em 21 de dezembro de 2017 e teve
como pauta a aprovação do seu Regimento Interno.
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x

No tocante ao Gerenciamento de Serviço de TI (GSTI), o FNDE deu
continuidade à implementação do portal de serviços, iniciada em 2016. Esse projeto, até
o fim de 2017, realizou as seguintes entregas:
• Evolução do Catálogo de Serviços que agora conta também com um catálogo
técnico que já abrange 50% dos Serviços Técnicos da Dirti, o que incluem
serviços da fábrica de software e infraestrutura;
• Elaboração do Catálogo de Categorias de Resolução de Incidentes;
• Evolução de requisições do Catálogo Negocial (Serviços Primários) e
construção de requisições inteligentes (requisições únicas com perguntas e
designações de forma dinâmica);
• Criação de artigos de conhecimento para auxílio no atendimento das
requisições e melhoria na compreensão do funcionamento do Portal de Serviços
de TI do FNDE;
• Levantamento de todos os ativos de TI do FNDE;
• População inicial do Banco de Dados de Gerenciamento de Configuração
(CMDB);
• Parametrização do fluxo do processo de mudança na ferramenta e em
conformidade com o processo definido;
• Disponibilização de Dashboards de Prospecção para auxílio na análise da
capacidade de atendimento da Fábrica de Software;
• Disponibilização de Dashboards Gerenciais para acompanhamento dos
contratos internalizados em 2017 assim como acompanhamento de
produtividade;
• Disponibilização de Dashboards para a gestão dos processos de Incidente,
Requisição e Mudança.
Durante o ano de 2017, o FNDE desenvolveu, ainda, 31 projetos relacionados à
área de TIC, sendo 9 deles concluídos ainda em 2017. Os demais projetos, 22, ainda
estão em andamento, conforme exibido no Gráfico G.4.4.
Gráfico G.4.4 – Projetos Relacionados à TIC (2017)
9

22

Encerrado

Em Execução

Fonte: FNDE/Dirti

Destaque-se que os projetos relacionados à TIC desenvolvidos pelo FNDE em
2017 estão alinhados aos objetivos estratégicos institucionais, conforme se verifica no
Anexo VII.
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Nesse sentido, vale apresentar o detalhamento dos projetos quanto ao custo
planejado e executado até o momento, bem como seus objetivos, conforme Anexo VIII.
Esses resultados foram possíveis porque o FNDE buscou formas de capacitar
seus servidores, principalmente em ações relacionados à Governança e
Desenvolvimento de Sistemas. Entre os treinamentos realizados, destacam-se: Ruby
Básico, Segurança no PHP, MySQL – Stored Procedures e Triggers, Fundamentos do
C#, Android, APF: Fundamentos, Benefícios e Implantação, Sistema Eletrônico de
Informações – SEI!, Certified Scrum Product Owner (CSPO), Curso Siafi Operacional –
Execução Orçamentária e Financeira, Gestão de Contratos de Tecnologia da Informação
(GCTI).
Ainda quanto à força de trabalho da TI, vale destacar que houve alterações
durante o ano de 2017, principalmente em relação ao quantitativo de servidores de
Contrato Temporário da União (CTU), cuja perda do efetivo foi de 50% em relação ao
ano de 2016. Em dezembro de 2017, havia o seguinte quantitativo:
Quadro Q.4.4.B – Força de Trabalho da TI (2017)
Vínculo
Servidores – Ativo Permanente
Servidores em Exercício Descentralizado de Carreira – Analista em TI
Servidores de Contrato Temporário
Nomeados para cargo em Comissão
Terceirizados de Tecnologia
Estagiários
Total

Quantidade
13
2
8
2
272
8
305

Fonte: FNDE/Dirti

No que diz respeito às medidas para mitigar o risco de dependência tecnológica
em relação a empresas terceirizadas que prestam serviços de TI para a unidade, o FNDE
solicitou ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão autorização para a
contratação de novos servidores efetivos e temporários, porém, essa solicitação não foi
atendida, o que impediu um avanço nesse quesito.
Essa negativa representa um risco para a continuidade dos serviços de TIC, uma
vez que o FNDE não possui pessoal suficiente para realizar o planejamento das
contratações com a qualidade exigida e no tempo requerido, evitando a descontinuidade
contratual.
4.4.1 Principais Sistemas de Informações
A Diretoria de Tecnologia da Informação é responsável pela sustentação de 99
sistemas de informação. À luz da relevância desses sistemas para o alcance das metas
institucionais e do planejamento estratégico, em 2017, se destacaram os seguintes
sistemas:
•
•
•
•
•

Sistema de Gerenciamento da Alimentação Escolar (Sigae);
Sistema do Programa Dinheiro Direto na Escola (SAE-PDDE);
Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Educação (Siope);
Sistema Integrado de Gestão Financeira (Sigef);
Sistema de Assistência a Programas e Projetos Educacionais (Sape);
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• Sistema de Gestão de Conselhos (Sigecon); e
• Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SiGPC).

4.4.1.1 Sistema de Gerenciamento da Alimentação Escolar (Sigae)

O Sigae é o sistema responsável por automatizar o processo de repasse dos
valores, informando sua execução para o Sistema Sigef, o qual, por sua vez, efetiva os
repasses relativos ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) no Siafi, aos
estados, Distrito Federal e municípios, com base no Censo Escolar realizado no ano
anterior ao do atendimento.
É um sistema utilizado pelos servidores do FNDE, desenvolvido internamente e
atualmente possui um tamanho de 950 pontos de função54. O Gestor do Sistema é a
Coordenação de Execução Financeira da Alimentação (Coefa) da Coordenação-Geral
do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Cgpae). Em 2017, foram demandadas 6
manutenções evolutivas nesse sistema, com um custo55 de R$ 59,92 mil.
4.4.1.2 Sistema do Programa Dinheiro Direto na Escola (SAE-PDDE)

O sistema SAE-PDDE é responsável pela automatização do processo de
transferência de recursos no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e
permite emitir um relatório semelhante a um extrato bancário. O sistema possibilita a
disponibilização de informações sobre o valor e onde foram gastos pela entidade os
recursos repassados a elas pelo FNDE.
Ele é utilizado pelos servidores do FNDE e foi desenvolvido internamente,
Atualmente, possui um tamanho de 2.279 pontos de função. O sistema é gerido pela
Coordenação-Geral de Apoio à Manutenção Escolar (Cgame) da Diretoria de Ações
Educacionais (Dirae) . Em 2017, foram demandadas 10 manutenções evolutivas nesse
sistema, com um custo de R$ 79,12 mil.
4.4.1.3 Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Educação (Siope)

O Siope é um sistema desenvolvido internamente e operacionalizado pelo
FNDE, cujo tamanho é de 1.987 pontos de função. Sua gestão é realizada pela
Coordenação-Geral de Operacionalização do Fundeb e de Acompanhamento e
Distribuição da Arrecadação do Salário-Educação da Diretoria de Gestão de Fundos e
Benefícios (Digef).
Esse sistema foi instituído para coleta, processamento, disseminação e acesso
público às informações referentes aos orçamentos de educação da União, dos estados,
do Distrito Federal e dos municípios, sem prejuízo das atribuições próprias dos Poderes
Legislativos e dos Tribunais de Contas.

54

Unidade de medida de software reconhecida pela ISO/IEC 20926 para estimar o tamanho de um
sistema de informação, baseando-se na funcionalidade percebida pelo usuário do sistema,
independentemente da tecnologia usada para implementá-lo.
55
O custo mencionado é referente apenas ao valor pago à empresa especializada em desenvolvimento de
software conforme tamanho da demanda, medida em pontos de função.
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Visando à padronização de tratamento gerencial, essa ferramenta calcula a
aplicação da receita vinculada à manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) de
cada ente federado.
O principal objetivo do Siope é levar, ao conhecimento da sociedade, o valor
investido pelas três esferas de governo na educação no Brasil, fortalecendo, assim, os
mecanismos de controle social dos gastos em MDE. Dessa forma, o sistema contribui
para garantir maior efetividade e eficácia das despesas públicas em educação e, em
última instância, para a melhoria da qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Em 2017, foram demandadas 49 manutenções evolutivas nesse sistema, a um
custo de R$ 175,69 mil.
4.4.1.4 Sistema Integrado de Gestão Financeira (Sigef)

O Sistema Integrado de Gestão Financeira (Sigef) oferece funcionalidades que
permitem a automação da gestão e da execução orçamentária e financeira da Autarquia.
O referido sistema, em função do objetivo mencionado acima, está no centro de
um conjunto de outros sistemas, internos e externos, que atendem aos programas,
projetos e ações educacionais do FNDE e do Ministério da Educação. Ele realiza a
execução e o controle dos saldos orçamentários e financeiros, bem como provê
informações para registro no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi).
Suas funcionalidades abrangem: execução e controle das células orçamentárias;
extrato orçamentário; a geração e controle dos documentos de execução orçamentária e
financeira; controle dos saldos de empenho; extrato financeiro; controle do domicílio
bancário das entidades físicas e jurídicas para as quais serão destinados os recursos;
controle e execução dos recursos provenientes de emendas parlamentares; e emissão de
cartas e ofícios. São exemplos de sistemas que possuem integração com o Sigef: Sigae,
SAE e SiGPC.
Vale destacar que essa ferramenta foi desenvolvida internamente e possui um
tamanho de 4.556 pontos de função. Sua gestão é realizada pela Diretoria Financeira
(Difin). Em 2017, foram demandadas 32 manutenções evolutivas nesse sistema, com
um custo de R$ 299,26 mil.
4.4.1.5 Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SiGPC)

O SiGPC é o sistema responsável pela gestão da prestação de contas dos
recursos repassados pelo FNDE. O sistema compreende as seguintes funcionalidades:
elaboração, remessa e recebimento de prestações de contas; análise financeira e técnica;
emissão de pareceres sobre as contas, inclusive pelos conselhos de controle social;
emissão de diligências; elaboração de relatórios gerenciais e operacionais;
acompanhamento de prazos; e recuperação de créditos.
A solução foi desenvolvida internamente, sendo gerida pela Coordenação-Geral
de Acompanhamento de Prestação de Contas da Diretoria Financeira (Difin).
Atualmente, possui um tamanho de 2.277 pontos de função. Em 2017, foram
demandadas 39 manutenções evolutivas nesse sistema, com um custo de R$ 124,59 mil.
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4.4.1.6 Sistema de Assistência a Programas e Projetos Educacionais (Sape)

O Sape teve sua primeira versão disponibilizada em abril de 1998, cujo objeto
era oferecer condições para cadastro, controle e acompanhamento da execução das
transferências voluntárias (convênios), bem como das transferências legais e
descentralizações de créditos.
Atualmente, a referida aplicação é utilizada para fins de atualização cadastral de
entidades na base corporativa do FNDE, atuando de forma integrada com diversas
aplicações internas e disponibilizando condições para exportar informações ao sistema
Siafi.
A solução foi desenvolvida internamente, sendo gerida pela Coordenação-Geral
de Programas para o Desenvolvimento do Ensino (CGDEN) da Diretoria de Gestão,
Articulação e Projetos Educacionais (Digap). Atualmente possui um tamanho de 2.629
pontos de função. Em 2017, foram demandadas 12 manutenções evolutivas nesse
sistema, com um custo de R$ 68,64 mil.
4.4.1.7 Sistema de Gestão de Conselhos (Sigecon)

O Sistema de Gestão de Conselhos (Sigecon) permite que sejam realizados os
procedimentos necessários para que os Conselhos de Alimentação Escolar (Cae) e
Conselhos de Acompanhamento e Controle Social (Cacs) registrem os pareceres de
controle social das prestações de contas encaminhadas pelas Entidades Executoras
(EEx).
Permite, também, o encaminhamento do parecer final do conselho para o
SiGPC, para análise e emissão do parecer conclusivo da prestação de contas pelo
FNDE. O Sigecon, também, mantém atualizado o cadastro e as permissões dos
participantes dos conselhos e dos conselheiros responsáveis por preencher e enviar o
parecer de controle social das prestações de contas, de acordo com registros recuperados
dos sistemas SEGWEB e SRHNet.
A solução foi desenvolvida internamente e, nos dias atuais, possui um tamanho
de 174 pontos de função. Em 2017, foram demandadas 7 manutenções evolutivas nesse
sistema, com um custo de R$ 17,92 mil.
4.4.1.8 Atendimentos das Manutenções dos Sistemas

Atualmente as manutenções e evoluções dos sistemas do FNDE estão a cargo de
empresa especializada em desenvolvimento de software, contratada em dezembro de
2015, para atendimento a toda a Autarquia.
Os sistemas sofrem constantes evoluções de forma a atender a atualização da
legislação vigente, fato este que ocorre com bastante frequência, demandando diversas
intervenções técnicas com prazos nem sempre passíveis de planejamento prévio.
O atendimento efetuado pela área especializada em desenvolvimento de software
contratada pelo FNDE possui dois focos:
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• Manutenção, que abrange as evoluções e adaptações do sistema, solicitadas
pelas áreas gestoras (requisitantes), e são aferidas em Pontos de Função,
conforme a Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas (MDS); e
• Sustentação, que abrange demandas corretivas (para correção de erros no
sistema) e de serviços (como investigação de possíveis causas a erros em
sistemas ou extração de dados).
O Gráfico G.4.4.1.8.A ilustra o total de demandas de manutenção e sustentação
requisitadas, para os principais sistemas, em 2017.
Gráfico G.4.4.1.8.A – Atendimentos Requisitados (2017)
SIGECON

7
29
49

SIOPE

195

SAPE

12

SIGAE

6
31

SAE

10

104

Manutenção
Sustentação
119

SIGEF

32

SIGPC

39

175

488

Fonte: FNDE/Dirti

A seguir é apresentado o demonstrativo dos custos com a manutenção e a
sustentação dos principais sistemas, em 2017.
Gráfico G.4.4.1.8.B – Despesas com Atendimentos Realizados (2017)
SIGECON

R$17.924,69
R$11.904,45
R$175.693,33
R$140.298,51

SIOPE
SAPE

R$68.640,53

SIGAE

R$58.918,25
R$68.237,66

SAE

R$187.886,10

Manutenção
Sustentação

R$79.145,25
R$160.670,76
R$299.260,00
R$325.376,11

SIGEF
SIGPC

R$124.585,04
R$156.303,98

Fonte: FNDE/Dirti
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O fato de atualmente o FNDE possuir apenas uma empresa especializada em
desenvolvimento de software para atender suas necessidades de desenvolvimento e
manutenção de sistemas, bem como a proximidade do fim do contrato com a empresa
são riscos à manutenção da disponibilidade dos sistemas. Para minimizar esses riscos,
as seguintes providências estão sendo tomadas:
• Estudo de viabilidade de contratação de mais de uma fábrica de software; e
• Planejamento da contratação de uma nova empresa para suprir as
necessidades relacionadas à gestão de sistemas.

4.5 Identificação, Informações e Gestão de Fundos e de Programas
O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), instituído pela Lei nº 10.260/2011,
alterada pela Medida Provisória n° 785/2017, está sob a supervisão da Diretoria de
Gestão de Fundos e Benefícios (Digef) do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação.
Contudo, por constituir outra Unidade Gestora, as informações sobre o Fies
constam resumidamente neste Relatório de Gestão, no Capítulo 2 – Planejamento
Organizacional e Resultados, e de maneira detalhada em Relatório próprio, elaborado
pela Secretaria de Educação Superior (Sesu) do Ministério da Educação.
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Capítulo 5 –Relacionamento com a Sociedade

5 RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
Este capítulo dispõe sobre os canais de acesso do cidadão aos serviços do FNDE, a
Carta de Serviços ao Cidadão, a aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários, os
mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da Autarquia e
sobre as medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações do
Fundo.

5.1 Canais de Acesso do Cidadão
Este tópico descreve os canais e as formas que o cidadão dispõe para acessar as
informações de seu interesse em relação aos produtos e serviços do FNDE. Trata ainda do
atendimento institucional interno.
O Atendimento Institucional reflete o compromisso do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação com o financiamento e a execução de um grande número de
políticas públicas no âmbito da educação, no que tange, não somente, aos repasses de
recursos financeiros como também ao gerenciamento e à fiscalização da fiel aplicação dos
recursos públicos. Com vistas à orientação do cidadão e do público em geral, são
disponibilizados vários canais de comunicação de fácil acesso, apresentados a seguir.
5.1.1 E-SIC56 (Lei nº 12.527/2011)
Por meio do Atendimento Institucional, o FNDE, comprometido com a
transparência pública e o acesso do cidadão à informação, recebe, consolida e controla as
demandas captadas pelo sistema E-SiC, bem como gerencia os prazos e a pertinência dessas
respostas em consonância com as áreas técnicas. Destaca-se ainda que ao Atendimento
Institucional cabe assegurar a implementação da Lei de Acesso à Informação (Lei
nº12.527/2011) no âmbito da Autarquia.
O número de demandas do E-SiC recebidas pelo FNDE em 2017 está apresentado a
seguir, mês a mês.

56

Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão
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Quadro Q.5.1.1 – Demandas E-SiC (2017)
Mês

Pedidos

Recursos

Janeiro

115

16

Fevereiro

94

0

Março

110

11

Abril

101

11

Maio

24

5

Junho

86

14

Julho

100

9

Agosto

105

7

Setembro

59

7

Outubro

87

9

Novembro

76

5

Dezembro

37

7

Total

994

101

Fonte: FNDE/Asrel57

5.1.2 Central de Atendimento ao Cidadão com Ligação Gratuita (0800-616161)
A Central de Atendimento (Call Center), composta por estruturas físicas e de pessoal
tecnicamente treinado, centraliza o recebimento de ligações telefônicas, distribuídas de
forma automática e aleatória pela Unidade de Resposta Audível58 (URA) aos atendentes,
possibilitando, assim, um atendimento pontual em tempo real.
A seguir, está apresentada a estatística referente aos atendimentos da Central
Telefônica.

57

Assessoria de Relações Institucionais
Trata-se de um equipamento para um call center que provê serviços automáticos para os clientes como
responder a dúvidas e fornecer informações sem a intervenção de um atendente. Os sistemas URA podem
responder com áudio pré-gravado ou dinamicamente gerado, para orientar usuários diretos sobre como
proceder.

58
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Quadro Q.5.1.2 – Atendimentos da Central Telefônica (2017)
Consolidado de Ligações FNDE e FIES – 2017
Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total

Recebidas

Atendidas

Abandonadas59

27.200

19.009

8.191

28.186

15.969

12.217

28.192

21.980

6.212

20.621

18.632

2.039

16.574

16.220

354

12.919

12.816

103

12.216

12.201

16

15.637

15.637

45

12.179

12.079

100

11.017

10.951

66

10.625

9.837

237

11.296

11.182

114

206.662

176.513

29.694

Fonte: FNDE/Asrel

5.1.3 Atendimento Via Web (“Fale Conosco”)
Disponível no portal do FNDE, por meio do link “Fale Conosco”, o usuário pode
encaminhar mensagem com solicitações de informações, reclamações, elogios, críticas e
sugestões. Grande parte das demandas encaminhadas por este canal compreende resolução
de pendências que requerem análise de documentação por parte dos setores da Autarquia,
necessitando de um tempo maior na conclusão das demandas.

59

Ligações abandonadas são aquelas que o usuário desiste de aguardar e desliga antes de ser atendido.
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Quadro Q.5.1.3 – Atendimentos de Demandas Web (2017)
Consolidado de Demandas Web FNDE e FIES – 2017
Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total

Recebidas

Concluídas

38.008

15.531

46.670

14.134

62.083

47.822

25.936

21.220

25.082

16.815

17.982

13.881

18.442

15.204

33.204

31.162

26.733

25.217

21.283

18.586

16.443

13.958

9.185

7.889

341.051

241.419

Fonte: FNDE/Asrel

5.1.4 Atendimento Institucional – Presencial
O FNDE destina espaço físico, de fácil acesso, com dimensões, instalações físicas e
acústicas adequadas, localizado no térreo do seu edifício sede, para atendimento presencial
ao público em geral, bem como aos portadores de necessidades especiais.
O atendimento conta com 7 postos – sendo 3 destinados exclusivamente ao
atendimento de demandas relativas ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) – com
funcionamento ininterrupto, em horário comercial, de segunda a sexta-feira.
O atendimento também conta com uma equipe de suporte que responde a
documentos oficiais e correspondências enviadas pelo cidadão, bem como dá suporte ao
atendimento presencial, fazendo intermediação com as áreas técnicas da Autarquia.
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Quadro Q.5.1.4 – Atendimento Presencial Realizado (2017)
Mês

FNDE

Fies

Janeiro

288

606

Fevereiro

631

529

Março

474

578

Abril

392

406

Maio

469

358

Junho

432

278

Julho

545

309

Agosto

586

448

Setembro

501

216

Outubro
Novembro
Dezembro

446
710
634

265
213
236

6.108

4.442

Total

Fonte: FNDE/Asrel

5.1.5 Atendimento Presencial Agendado a Gestores Municipais (Sala para Audiências)
O Atendimento a gestores municipais é realizado presencialmente, com agendamento
prévio e, em caráter excepcional, sem prévio agendamento quando decorrentes de
solicitações emergenciais. Previamente à realização da audiência procede-se a um
levantamento detalhado quanto aos assuntos informados na pauta, especificamente, sobre a
situação dos programas no município, pendências documentais e de todo o fluxo
administrativo na Autarquia de modo a garantir celeridade e eficácia no atendimento, além
de antever soluções dos entraves identificados na análise. Esses atendimentos contam com
o apoio da área técnica demandada, quando necessário.
Quadro Q.5.1.5 – Audiências Realizadas (2017)
Mês

Nº de Audiências

Janeiro

8

Fevereiro

35

Março

24

Abril

16

Maio

20

Junho

28

Julho

17

Agosto

8

Setembro

26

Outubro
Novembro
Dezembro
Total

31
21
23
257

Fonte: FNDE/Asrel
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5.1.6 Apoio Administrativo ao Atendimento Institucional
Devido à multiplicidade e à complexidade dos serviços ofertados pelo Atendimento
Institucional, há, ainda, em espaço físico contíguo ao atendimento presencial, ou seja, uma
equipe para apoio administrativo, cujas atividades são: fazer contato com as áreas técnicas
com a finalidade de dirimir dúvidas e solucionar pendências menos complexas, além de
fornecer senhas de diversos programas e cópias de processos, quando solicitados. Aquelas
dúvidas consideradas mais complexas, são redirecionadas às áreas técnicas, quando
necessário.
Quadro Q.5.1.6 – Fornecimento de Senhas e Cópias de Processos (2017)
SiGPC

CAE

CACS-Fundeb

Siope

Nº de Cópias de
Processos

Janeiro

86

88

198

1.699

9

Fevereiro

376

135

178

593

24

Março

378

287

289

746

39

Abril

841

191

195

1.018

17

Maio

556

411

337

507

42

Junho

144

294

331

464

34

Julho

83

233

314

38

19

Agosto

121

138

262

124

23

Setembro

78

170

296

133

31

Outubro
Novembro
Dezembro
Total

48
19
36
2.766

163
155
103
2.368

326
306
283
3.315

88
62
104
5.576

53
38
15
344

Mês

Fonte: FNDE/Asrel e FNDE/Dirad/Cglog

5.1.7 Central PAR
O atendimento institucional, em colaboração com a área finalística responsável pelo
Plano de Ações Articuladas (PAR), executou o serviço de atendimento receptivo60 aos
estados, Distrito Federal e municípios. Em 2017, continuam alocados 02 postos de
atendimento nas dependências dessa área, com vistas à prestação de orientações às
prefeituras e às secretarias de educação no âmbito da execução do PAR.

60

Atendimento no qual o FNDE recebe a ligação do usuário no sentido de prover a informação solicitada.
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Quadro Q.5.1.7 – Atendimentos sobre o PAR (2017)
Mês

Emails respondidos

Ligações atendidas

Janeiro

274

829

Fevereiro

482

731

Março

231

285

Abril

108

218

Maio

135

188

Junho

179

544

Julho

195

240

Agosto

459

528

Setembro

1.168

1.155

Outubro
Novembro
Dezembro

407
715
645

519
493
429

4.998

6.159

Total

Fonte: FNDE/Asrel

5.1.8 Ouvidoria
Instituída com base no Art. 13 da Portaria FNDE nº 852/2009, a ouvidoria passou a
integrar o Gabinete da Presidência do FNDE. Com a publicação do novo Regimento
Interno (Portaria FNDE nº 629/2017), manteve-se essa estrutura vinculada ao Gabinete.
Foi criada para ser um canal de interlocução entre a Autarquia e a sociedade, atendendo a
comunidade interna e externa com atribuições de ouvir, encaminhar e acompanhar
denúncias, reclamações, críticas, sugestões, solicitação de informações e elogios referentes
aos programas executados pelo Fundo.
Ela possui natureza mediadora, sem caráter administrativo deliberativo, executivo,
judicativo, que exerce suas funções diretamente junto a unidades e órgãos para atingir seus
fins e atuar como última instância de manifestação do cidadão. Assim, possui como
principais atribuições receber e examinar as demandas dos cidadãos, encaminhar aos
setores competentes, caso necessário, e, principalmente, responder a todas essas demandas
formuladas pela sociedade civil, constituindo-se em um instrumento de encaminhamento.
Fruto de uma nova concepção sobre gestão pública, na qual o cidadão deve ser visto
como coautor da construção de nossa história, a Ouvidoria do FNDE surge como valioso
instrumento para auxiliar esse mesmo cidadão no controle, na avaliação e no
acompanhamento da Administração Pública que, por sua vez, tem o dever constitucional de
respeitar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
A Ouvidoria pode ser contatada por meio de documentos oficiais, correspondências
físicas e manifestações registradas no Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal
(e-Ouv), link “Fale Conosco”, disponível no site do FNDE, ou por meio de ligação gratuita
ao 0800-616161, e, até mesmo, pelo preenchimento de formulário disponível na sala de
atendimento presencial da Autarquia.
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No Gráfico G.5.1.8, a seguir, seguem informações quanto aos registros de dados
gerenciais e estatísticos.
Gráfico G.5.1.8 – Situação das Manifestações Recebidas (2017)

Ouvidoria
SITUAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS EM 2017
Atendidas
4%

Em análise

96%

Fonte: FNDE/Presi/Ouvid

Quadro Q.5.1.8 – Comparativo do Quantitativo de Manifestações Recebidas (2014 a 2017)
2014
3.587

2015
3.912

2016
8.000

2017
4.160

Fonte: FNDE/Presi/Ouvid

Observa-se que, em 2016, a quantidade de manifestações teve aumento significativo
em relação aos outros anos devido à implementação do Sistema de Ouvidoria do Poder
Executivo Federal (e-Ouv). Em 2017, o e-mail deixou de ser utilizado como canal de
recebimento de manifestações virtuais. Atualmente, os canais virtuais utilizados são o Fale
Conosco e o Sistema de Ouvidoria de Poder Executivo Federal (e-Ouv).
5.1.9 Atendimento Interno - Central de Relacionamento 4040
A Central de Relacionamento 4040 atua no apoio técnico ao serviço de manutenção
predial e outros serviços de natureza administrativa, tendo por escopo a promoção de maior
eficiência, agilidade e qualidade no acompanhamento da execução das contratações
realizadas entre o FNDE e terceiros, possibilitando a aferição do cumprimento das
cláusulas contratuais pactuadas por meio de pesquisa de satisfação.
A seguir, está apresentado o número de ligações recebidas pela Central, em 2017.
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Quadro Q.5.1.9 – Central de Relacionamento 4040 (2017)
Mês

Nº de Ligações Recebidas

Janeiro

1.240

Fevereiro

1.029

Março

1.434

Abril

1.131

Maio

1.433

Junho

1.342

Julho

1.190

Agosto

1.479

Setembro

1.162

Outubro
Novembro
Dezembro
Total

1.311
1.284
1.089
15.124

Fonte: FNDE/Asrel

5.2 Carta de Serviços ao Cidadão
O Decreto nº 9.094/2017 dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado aos
usuários dos serviços públicos, assim como ratifica a dispensa do reconhecimento de firma
e da autenticação em documentos produzidos no País e, também, institui a Carta de
Serviços ao Usuário, por meio da qual o Governo Federal busca estabelecer, junto a órgãos
e entidades da Administração Pública, padrões de qualidade no atendimento aos cidadãos.
No FNDE, a Carta de Serviços ao Usuário tem por objetivo informar sobre os
serviços oferecidos, os meios de acesso a esses serviços e o compromisso na qualidade do
atendimento prestado, com vistas a garantir a transparência de todos os programas e ações
executados pela Autarquia. Neste sentido, o lançamento do novo portal do FNDE na
internet, em agosto de 2017, assegura o bom encaminhamento desse desafio ao privilegiar
as seguintes características na revisão e organização de seu conteúdo: foco no usuário, com
linguagem simples e direta, uso de modelo padrão do Governo Federal, além de maior
acessibilidade, economia, transparência e segurança.
O conteúdo da Carta de Serviços ao Usuário do FNDE está disponível no link:
http://www.fnde.gov.br/institucional.

5.3 Aferição do Grau de Satisfação dos Cidadãos-Usuários
Este tópico informa sobre os mecanismos utilizados pelo FNDE para medir a
satisfação dos cidadãos-usuários dos produtos e serviços resultantes da atuação da
Autarquia, por meio da demonstração e análise dos resultados, inclusive aqueles registrados
em pesquisas de opinião.
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5.3.1 Desempenho Operacional do Atendimento Institucional
Com vistas à aferição da satisfação dos cidadãos-usuários e correção de eventuais
inconsistências, foi implementada pesquisa de satisfação diferenciada por canal de
atendimento.
Na central de atendimento 0800, a pesquisa de qualidade é feita por meio da
Unidade de Resposta Audível (URA) de forma eletrônica, onde, voluntariamente, após a
finalização do atendimento humano, são aplicadas aos usuários uma pesquisa de satisfação
composta por duas perguntas, sendo uma referente à qualidade do atendimento prestado
pelo tele operador e a outra referente à precisão da informação. Cada pergunta possibilita,
ao usuário a escolha de uma das 5 alternativas conforme disposição a seguir:
1 – Muito Satisfeito / 2 – Satisfeito / 3 – Indiferente / 4 – Insatisfeito / 5 – Muito
Insatisfeito.
No atendimento via web, após a demanda ser encerrada, o cidadão recebe uma
mensagem contendo a pesquisa que também contem as cinco alternativas para aferição da
qualidade dos serviços prestados.
No atendimento presencial, é disponibilizado ao cidadão um formulário composto
por perguntas referentes à resolução do problema e à satisfação do atendimento oferecido.
A seguir, são apresentados os resultados do desempenho operacional do
atendimento institucional e das pesquisas de satisfação dos usuários.
A título de esclarecimento, informa-se que o nível 1 de atendimento (FNDE I e Fies
I) se refere ao acolhimento de demandas menos complexas, cuja a informação esteja na
base de conhecimento do Atendimento Institucional. Já o nível 2 de atendimento (FNDE II
e Fies II) se responsabiliza pelo recebimento de demandas mais complexas, as quais exigem
que o atendente busque por informações em sistemas ou nas áreas encarregadas pelo
programa objeto da demanda.
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Fies I
A Central de Atendimento do Ministério da Educação recebeu 581.864 ligações dedicadas ao atendimento do FIES I, dessas, 471.330
foram atendidas. Verifica-se o quantitativo elevado de perdas nos meses de adesão e aditamento do FIES, tendo em vista a diminuição de
pessoal por conta da contenção de custos. O público estimado para este atendimento é de 2,5 milhões de estudantes com apenas 110 atendentes
para executar o serviço.
Quadro Q.5.3.1.A – Desempenho Central de Atendimento (Fies I)
2017

Fies I
Desempenho Nível I

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Consolidado

Recebidas

122.025

94.526

75.033

35.944

33.463

23.391

29.575

46.773

41.984

29.099

28.928

21.123

581.864

Atendidas

55.223

55.506

74.595

35.848

31.913

23.389

29.570

46.597

41.525

29.091

27.231

20.842

471.330

Abandonadas

66.802

39.020

438

96

1.550

2

5

176

459

8

1.697

281

110.534

Quantitativo
de Ligações

Fonte: FNDE/Asrel

Fies II
A Central de Atendimento do Ministério da Educação recebeu 29.448 ligações dedicadas ao atendimento do FIES II, dessas 27.609 foram
atendidas. O desempenho das ilhas de atendimento do FIES II foi satisfatório, tendo em vista que os indicadores institucionais foram cumpridos.
Apesar da diminuição de postos de atendimento, o impacto não prejudicou a ilha de atendimento FIES II, considerando que o público deste tipo
de atendimento é de Mantenedoras.
No quadro a seguir, é possível aferir aumento no quantitativo de ligações nos meses referentes à adesão e ao aditamento de contrato.

223
FNDE – RELATÓRIO DE GESTÃO 2017

Quadro Q.5.3.1.B – Desempenho Central de Atendimento (Fies II)
Fies II
Desempenho Nível II
Recebidas
Quantitativo
Atendidas
de Ligações
Abandonadas

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

2017
Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Consolidado

3.572

4.846

3.952

2.092

1.866

1.477

2.064

2.950

1.880

1.355

1.344

2.050

29.448

3.538

3.765

3.480

1.925

1.840

1.468

2.061

2.949

1.880

1.348

1.337

2.018

27.609

34

1.081

472

167

26

9

3

1

0

7

7

32

1.839

Fonte: FNDE/Asrel

FNDE I
A Central de Atendimento do Ministério da Educação recebeu 86.573 ligações dedicadas ao atendimento do FNDE I, dessas 64.592
foram atendidas. Os resultados de 2017 superaram os indicadores institucionais e mesmo com a diminuição de pessoal não houve perdas
significativas no atendimento.
Quadro Q.5.3.1.C – Desempenho Central de Atendimento (FNDE I)
FNDE I
Desempenho Nível I
Recebidas
Quantitativo
Atendidas
de Ligações
Abandonadas

2017
Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Consolidado

18.546

16.800

13.546

7.039

5.036

3.438

3.727

4.596

3.517

3.275

3.251

3.802

86.573

10.483

7.364

9.656

6.989

4.883

3.438

3.726

4.551

3.428

3.270

3.059

3.745

64.592

8.063

9.436

3.890

50

153

0

1

45

89

5

192

57

21.981

Fonte: FNDE/Asrel

FNDE II
A Central de Atendimento do Ministério da Educação recebeu 119.538 ligações dedicadas ao atendimento do FNDE II, dessas 111.825
foram atendidas. Os resultados de 2017 superaram os indicadores institucionais e, mesmo com a diminuição de pessoal, não houve perdas
significativas no atendimento. Dessa forma, houve uma constante de atendimento durante todo o ano, tendo em vista que há um equilíbrio nas
sazonalidades dos programas.
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Quadro Q.5.3.1.D – Desempenho Central de Atendimento (FNDE II)
FNDE II
Desempenho Nível II

2017
Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Consolidado

Recebidas

8.654

11.386

14.646

13.582 11.538

9.481

8.489

11.041

8.662

7.742

6.823

7.494

119.538

Quantitativo
Atendidas
de Ligações

8.526

8.605

12.324

11.593 11.337

9.378

8.474

11.041

8.651

7.681

6.778

7.437

111.825

128

2.781

2.322

1.989

103

15

0

11

61

45

57

7.713

Abandonadas

201

Fonte: FNDE/Asrel

FNDE e FIES consolidados
A Central de Atendimento do Ministério da Educação recebeu 817.423 ligações dedicadas a todas as ilhas de atendimento do FNDE,
dessas 675.356 foram atendidas. Tendo em vista a diminuição de atendentes por conta da falta de orçamento, na ilha FIES I houve um
quantitativo de perdas maior tendo em vista o público a ser atendido compreende 2,5 milhões de estudantes, mas a consolidação dos resultados
de atendimento, que engloba todos os programas atendidos pelo FNDE, manteve-se dentro dos indicadores institucionais que foram revistos por
conta de tal situação.
Quadro Q.5.3.1.E – Desempenho Central de Atendimento Consolidado (FNDE e Fies)
FNDE e Fies Consolidado
Desempenho Nível I
Janeiro
Recebidas
Quantitati
vo de
Atendidas
Ligações
Abandonad
as

2017
Fevereir
o

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembr
o

Outubro

Novembro

Dezembro

Consolidado

152.797

127.558

107.177

58.657

51.903

37.787

43.855

65.360

56.043

41.471

40.346

34.469

817.423

77.770

75.240

100.055

56.355

49.973

37.673

43.831

65.138

55.484

41.390

38.405

34.042

675.356

75.027

52.318

7.122

2.302

1.930

114

24

222

559

81

1.941

427

142.067

Fonte: FNDE/Asrel
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5.3.2 Nível de Satisfação dos Usuários do Atendimento Institucional
A cada finalização de atendimento é disponibilizado ao usuário uma pesquisa de satisfação para aferir a eficácia do atendimento, bem
como avaliar a qualidade de atendimento prestada, conforme demonstrado no Quadro Q.5.3.2, a seguir. O resultado desta pesquisa é apurado por
meio de um indicador estratégico institucional. Em 2017, as metas de qualidade de atendimento foram alcançadas.
Quadro Q.5.3.2 – Nível de Satisfação dos Usuários do Atendimento Institucional

(Fonte: FNDE/Asrel)

Pesquisa de Satisfação - 2017
Consolidado
Ligações
Recebidas
Ligações
Telefonia
Atendidas
% de ligações
atendidas

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro Novembro

Dezembro Consolidado

152.797

127.558

107.177

58.657

51.903

37.787

43.855

65.360

56.043

41.471

40.346

34.469

817.423

77.770

75.240

100.055

56.355

49.973

37.673

43.831

65.138

55.484

41.390

38.405

34.042

675.356

50,90%

58,98%

93,35%

96,08%

96,28%

99,70%

99,95%

99,66%

99,00%

99,80%

95,18%

98,76%

82,62%

1) Sua Solicitação
foi resolvida?

Sim

17.579

19.185

27.527

12.797

12.188

10.178

12.612

18.145

15.875

11.924

10.454

8.495

176.959

Não

5.275

6.541

9.681

5.183

4.624

3.160

3.290

5.783

5.108

3.801

3.728

3.076

59.250

2) Como classifica
a qualidade do
atendimento
prestado através
do contato
telefônico?

Muito Satisfeito

10.928

11.830

17.634

7.981

7.438

6.194

7.733

10.943

9.662

7.324

6.424

5.282

109.373

Satisfeito

7.000

7.942

11.104

5.345

5.011

4.037

4.630

7.026

6.169

4.576

4.105

3.271

70.216

Indiferente

1.496

1.827

2.374

1.307

1.222

868

996

1.708

1.462

1.098

984

839

16.181

Insatisfeito

758

902

1.267

749

708

550

528

951

843

576

602

526

8.960

Muito Insatisfeito

699

821

1.170

770

624

489

541

953

799

585

627

494

5.114

Muito Satisfeito

8.424

9.192

14.590

6.824

6.323

5.438

6.764

9.524

8.228

6.303

5.465

4.580

91.655

Satisfeito

6.462

7.355

10.001

4.626

4.420

3.473

4.104

6.134

5.420

3.954

3.580

2.808

62.337

Indiferente

1.926

2.211

2.716

1.300

1.230

933

983

1.627

1.458

1.070

986

803

17.243

Insatisfeito

1.280

1.333

1.689

912

783

558

541

968

840

623

628

511

10.666

Muito Insatisfeito

1.038

1.176

1.499

854

727

541

602

948

815

590

659

505

9.954

Muito Satisfeito
04) Como
Satisfeito
classifica sua
satisfação em
Indiferente
relação à execução Insatisfeito
geral dos serviços?
Muito Insatisfeito

7.406

7.919

12.133

5.508

5.121

4.408

5.506

7.682

6.672

5.084

4.473

3.678

75.590

6.308

7.093

9.807

4.657

4.321

3.486

4.148

6.017

5.225

3.893

3.483

2.737

61.175

1.752

2.008

2.597

1.340

1.205

933

977

1.589

1.369

1.037

1.002

786

16.595

1.094

1.200

1.653

802

793

578

572

930

871

608

587

514

10.202

826

959

1.318

768

641

490

547

896

752

559

595

498

8.849

03) Qual o seu
grau de satisfação
quanto ao prazo
de atendimento de
sua solicitação?
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5.4 Mecanismo de Transparência das Informações Relevantes sobre a
Atuação da Unidade
Um dos principais mecanismos existentes de transparência das informações
sobre a atuação do FNDE para a sociedade é o Portal do FNDE, que se encontra
disponível do endereço eletrônico www.fnde.gov.br.
A esse respeito, destaca-se que, em agosto de 2017, o FNDE lançou nova versão
de seu portal na internet. Essa iniciativa foi motivada por recomendação da Secretaria
de Comunicação da Presidência da República, que estabeleceu a Identidade Padrão de
Comunicação Digital do Poder Executivo Federal.
Nesse contexto, as principais mudanças realizadas no Portal foram:
• Foco no público – a linguagem do Portal se tornou mais simples e direta.
Além disso, foram organizadas de forma padronizada as informações, para que o
cidadão consiga, de fato, ter conhecimento e compreensão do assunto procurado;
• Experiência digital comum – foi implementada a padronização do Portal,
seguindo a linha dos órgãos do Governo Federal, o que confere unidade na
presença digital e, em consequência, maior credibilidade junto à população;
• Acessibilidade – o Portal agora conta com um modelo concebido de maneira
flexível para se adaptar a diferentes tamanhos de tela, atendendo a uma ampla
variedade de dispositivos de conexão, garantindo acessibilidade digital a
qualquer momento;
• Economia – foi implantada uma estrutura reutilizável, que pode ser aplicada
em diversos órgãos. Assim, não é preciso investir em uma nova arquitetura e
criação, podendo-se reaproveitar as ferramentas já organizadas e pré-formatadas,
o que possibilita redução de custo material e humano em sua implantação;
• Transparência – o Portal oferece agora maior facilidade de acesso e rápida
localização das informações. Esse fato possibilita um melhor alinhamento da
comunicação entre o FNDE e a sociedade, proporcionando o aumento da
transparência sobre a execução de cada programa e ação da Autarquia.
• Segurança – o portal do FNDE abriga inúmeros documentos, formulários e
dados cadastrais referentes ao universo da educação pública brasileira. Junto
com a padronização e reorganização do conteúdo, também ocorreu a atualização
da versão do Joomla, ferramenta gerenciadora do portal, medida que contribuiu
para assegurar maior segurança das informações.
Todo o trabalho de revisão e aprovação de conteúdos com as coordenações e
diretorias da Autarquia, bem como de migração de cada arquivo, dado ou tabela entre as
versões do Joomla, foi desenvolvido por meio da parceria entre a Assessoria de
Comunicação Social (ASCOM) e a Diretoria de Tecnologia e Inovação (Dirti) do
FNDE durante cerca de um ano.

5.5 Medidas para garantir a Acessibilidade aos Produtos, Serviços e
Instalações
A reforma do edifício-sede FNDE, ocorrida em 2013, foi precedida de estudos
para garantir a qualidade no ambiente de trabalho e o atendimento aos critérios exigidos
pelo Decreto nº 5296/2004, o qual, por sua vez, estabeleceu normas gerais e critérios
227
FNDE – RELATÓRIO DE GESTÃO 2017

básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida.
Para garantir a acessibilidade aos serviços, equipamentos e produtos, em
conformidade ao exigido pelo referido Decreto, foi realizada uma classificação dos
componentes da acessibilidade espacial em três categorias: orientação espacial,
deslocamento e uso. Cada componente é constituído por um conjunto de diretrizes que
definem características espaciais de forma a permitir a acessibilidade ao edifício e
minimizar possíveis restrições espaciais, conforme detalhado a seguir.
Orientação espacial
As condições de orientação espacial são determinadas pelas características
ambientais que permitem aos indivíduos reconhecer a identidade e as funções dos
espaços e definir estratégias para seu deslocamento e uso.
Diante desse conceito, o FNDE adotou algumas medidas com o intuito de
atender tais exigências, a saber:
A1. Instalação dos pisos táteis em todo o prédio que é utilizado para auxiliar
pessoas com deficiência visual a se orientar de forma independente, além de informar os
perigos a serem evitados (piso alerta) e os percursos seguros a serem seguidos (piso
direcional);
A2. Instalação de placas em braile constando a localização dos andares, com
vista a facilitar o deslocamento das pessoas com deficiência visual.
Deslocamento
As condições de deslocamento em ambientes edificados referem-se à
possibilidade de qualquer pessoa poder movimentar-se ao longo de percursos
horizontais e verticais (saguões, escadas, corredores, rampas, elevadores) de forma
independente, segura e confortável, sem interrupções e livre de barreiras físicas para
atingir os ambientes que deseja.
Para isso, toda a infraestrutura do edifício-sede foi planejada para haver área
suficiente e livre de obstáculos, que permita o livre trânsito de pessoas em cadeira de
rodas. O desenho dos espaços foi previsto para obter condições de segurança, conforto
e continuidade dos percursos, cumprindo os requisitos da NBR 9050/047 em relação à
faixa livre de circulação, declividade, desníveis e materiais de revestimento.
Nesse sentido, foram adotadas medidas condizentes como a colocação acima, a
saber:
B1. Superfícies de revestimento dos pisos são planas e possuem textura que
possibilita boa aderência e evita que ocorra escorregamento;
B2. Os elevadores possuem tecnologia assistiva, pois dispõem de tecla de
acionamento especial para que pessoas com deficiência de locomoção possam ter
preferência no deslocamento vertical. Além disso, possuem sistema de voz para pessoas
com deficiência visual;
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B.3. O edifício-sede possui ainda entrada sem obstáculos, com rampa de acesso
da calçada para o prédio, porta principal ampla e porta especial de acesso junto às
catracas de identificação.
Uso
As condições de uso dos espaços e dos equipamentos referem-se à possibilidade
efetiva de participação e realização de atividades por todas as pessoas. Seguem as
medidas de acessibilidade no que tange ao uso:
C1. Foram construídos banheiros próprios para pessoas com deficiência
locomotiva, onde todos os equipamentos e materiais foram projetados em conformidade
às legislações específicas existentes;
C2. Foram instaladas portas automáticas para acesso aos andares;
C.3. Opção de vagas nas garagens da Autarquia destinadas às pessoas portadoras
de deficiência física ou visual, sinalizadas com símbolo internacional de acessibilidade
no piso, em atendimento à Lei Distrital nº 258/1992, que determina a inclusão em
edifícios e logradouros de uso público de medidas para assegurar o acesso de pessoas
portadoras de deficiências físicas e dá outras providências;
C.4. Atendimento presencial realizado pelo FNDE aos cidadãos. A Autarquia
disponibilizou um espaço físico, destinado ao atendimento presencial, no térreo do
edifício sede, para facilitar o acesso de pessoas portadoras de necessidades especiais,
bem como adota procedimentos para atendimento prioritário e personalizado por meio
da disponibilização de senhas. Há, também, uma colaboradora que detém conhecimento
em libras e que em situações específicas realiza atendimento especializado.
C.5 Disposição das estações de trabalho com vista a proporcionar a passagem de
cadeirantes e pessoas com deficiência.
Por fim, informa-se que essa classificação foi efetivada nos projetos
arquitetônicos desenhados à época da obra. Portanto, não há registros de projeto e
documentação específica para a acessibilidade, além da exigência no edital de licitação
para a reforma do edifício-sede quanto ao atendimento da norma supracitada.
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Capítulo 6 – Desempenho Financeiro e Informações Contábeis

6 DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
Neste capítulo, foram inseridas informações relacionadas ao desempenho
financeiro da Autarquia, às demonstrações contábeis e financeiras e à sistemática de
apuração de custos.

6.1 Desempenho Financeiro no Exercício
Durante o exercício de 2017, a liberação de recursos financeiros pelos órgãos
Setorial e Central do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal foi mais
constante, quando comparada aos dois exercícios anteriores. Esse fato possibilitou
maior previsibilidade e tempestividade na execução financeira da Autarquia.
A Autarquia alcançou o resultado acumulado de execução financeira de
100,36%, superando a meta para o exercício que era de 90%. O valor apurado é maior
que 100%, haja vista que inclui pagamentos efetuados com recursos recebidos ao final
do exercício de 2016, mas que tiveram seus pagamentos realizados apenas em 2017.
Tal resultado foi contabilizado por meio da apuração do Indicador 20.2 – Taxa
de Execução Financeira (disponível no Anexo IV). O cálculo é efetuado pelo somatório
dos valores pagos e transferidos, dividido pelo limite financeiro recebido pela unidade
gestora do FNDE, nas Fontes 12 – Recursos Destinados à Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino, 13 – Contribuição do Salário-Educação e 08 – Recursos
do Fundo Social.

6.2 Tratamento Contábil da Depreciação, da Amortização e da Exaustão de
Itens do Patrimônio e Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos
Neste item, estão demonstradas informações relativas aos procedimentos e
práticas adotados pelo FNDE para depreciação, amortização e para avaliação e
mensuração de ativos e passivos.
O FNDE, desde o exercício de 2010, adota os procedimentos e práticas para
depreciação, amortização ou exaustão de itens do patrimônio e para avaliação e
mensuração de ativos e passivos, conforme as regras estabelecidas nas NBC T 16.9 e
NBC T 16.10.
As metodologias adotadas para estimar a vida útil econômica do ativo e para
realizar a avaliação e a mensuração das disponibilidades, dos créditos e dívidas, dos
estoques, dos investimentos, do imobilizado, do intangível e do diferido serão
analisadas a seguir.
6.2.1 Metodologias Adotadas para Estimar a Vida útil Econômica do Ativo e para
Calcular a Depreciação, Amortização e Exaustão
A estimativa da vida útil econômica do ativo patrimonial da Autarquia foi
baseada na tabela de temporalidade, disponibilizada pela Secretaria do Tesouro
Nacional
(STN),
podendo
ser
verificada
no
endereço
eletrônico:
<https://manualsiafi.tesouro.fazenda.gov.br/020000/020300/020330>.
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Já, para o cálculo da depreciação, amortização e exaustão, a Autarquia adotou o
Método de Depreciação por Taxa Constante ou Linear que consiste basicamente em
Método Linear ou de quotas constantes, que distribui o custo do bem em função
exclusiva do tempo de acordo com a seguinte formula:
Quotas Anual de Depreciação:

Custo – Valor Residual
N° de períodos de vida útil

As taxas utilizadas para os cálculos estão apresentadas no quadro a seguir.
Quadro Q.6.2.1 – Taxas Utilizadas para o Cálculo da Depreciação
Taxas para Cálculo de Depreciação
Edifícios (sem os terrenos)

4%

Instalações

10%

Móveis e utensílios

10%

Veículos

20%

Computadores e periféricos

20%

Fonte: FNDE/Dirad/Cglog

6.2.2 Metodologia Adotada para Realizar a Avaliação e Mensuração das
Disponibilidades, dos Créditos e Dívidas, dos Estoques, dos Investimentos, do
Imobilizado, do Intangível e do Diferido
Salário-Educação
Com a edição da Lei nº 11.457/2007, as atribuições fiscais do Salário-Educação,
inclusive o contencioso fiscal, foram transferidas para a Secretaria da Receita Federal
do Brasil (SRF), ficando a cargo do FNDE somente os processos relativos a débitos do
Salário-Educação, cujos parcelamentos foram concedidos em anos anteriores a 2007 e
que estejam adimplidos.
Dessa forma, permanecem, ainda, sob a administração do FNDE, os processos
de débitos que foram parcelados com fulcro na Lei nº 10.684/2003 e na Medida
Provisória nº 303/2006.
Cabe registrar que os parcelamentos concedidos com base na Medida Provisória
nº 303/2006 foram divididos em 130 meses, os quais foram quitados em 2016.
Quantos aos parcelamentos concedidos com base na Lei nº 10.683/2003, esses
foram divididos em até 180 meses, restando, ainda, 9 parcelamentos em andamento,
para os quais, por sua vez, há previsão de quitação até julho de 2018.
Divida Ativa
Quanto aos débitos inscritos pelo FNDE em Dívida Ativa, desde 3 de dezembro
de 2008, em razão da publicação da Medida Provisória nº 449/2008, posteriormente
convertida na Lei nº 11.941/2009, a atualização é feita pela taxa Sistema Especial de
Liquidação de Custodia (Selic).
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Atualização Monetária
No tocante aos créditos a receber, motivados pela má administração ou
irregularidade no uso dos recursos públicos federais repassados por transferências
voluntárias ou legais, para as medidas administrativas de ressarcimento ao erário, é
aplicada atualização monetária de débito.
A atualização monetária é determinação do Tribunal de Contas da União,
constante no Acórdão TCU – Plenário nº 1.603, de 15/06/2011, e nº 1.247/2012, de
23/05/2012, na seguinte metodologia: débitos anteriores a 31/07/2011 devem ser
atualizados monetariamente até essa data pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), acrescidos dos juros simples de mora de 1% ao mês. A partir de 01/08/2011,
todos os débitos serão atualizados exclusivamente com base na taxa Selic.
O histórico da taxa Selic pode ser consultado por meio da página do Banco
Central (Bacen). A atualização é automática, realizada pelo Sistema Atualização de
Débito do TCU, em conformidade com as duas sistemáticas de cálculo, o que agrega
rapidez e eficiência à atividade de controle. Essa atualização pode ser acessada por meio
do endereço eletrônico http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.
No entanto, vale ressaltar que ainda não é realizada a atualização periódica dos
créditos a receber, sendo atualizado o valor apenas em razão da quitação dos débitos, da
modificação da responsabilização ou da revisão dos valores de débito apurados. A atual
situação será alterada quando da conclusão do SiGPC, que fará atualização permanente
e periódica dos montantes devidos.
Importe frisar que na instauração de Tomada de Contas Especial (TCE), os
débitos, devidamente atualizados e com incidência de juros de mora, são registrados nas
contas contábeis de ativo do Siafi, “diversos responsáveis” (113410208), para pessoas
físicas, viabilizando o controle do FNDE em relação aos créditos a receber.
6.2.3 Impacto da Utilização dos Critérios Contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10
sobre o Resultado Apurado pelo FNDE
No que se refere ao impacto da utilização dos critérios mencionados nas NBC T
16.9 e NBC T 16.10 sobre o resultado apurado pelo FNDE no exercício, informa-se que
os novos procedimentos refletem a realidade física e financeira dos bens patrimoniais da
entidade.

6.3 Demonstrações Contábeis Exigidas pela Lei nº 4.320/64 e Notas
Explicativas
Este tópico trata das demonstrações contábeis obrigatórias para o FNDE,
conforme a Lei nº 4.320/64, as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC) aplicada ao
Setor Público e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
Assim, para fins de comunicação da situação financeira, patrimonial e
orçamentária do FNDE, os balanços e as demonstrações contábeis estão disponíveis no
Anexo IX – Balanços, Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas.
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6.4 Sistemática de Apuração de Custos no Âmbito do FNDE
O FNDE não possui, em sua estrutura organizacional, uma unidade responsável
pela apuração de custos de programas e projetos educacionais. Entretanto, a Autarquia
colabora com o órgão setorial do Sistema de Custos do Governo Federal no âmbito do
MEC, a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento (SPO/MEC), que é responsável,
dentre outras, por apurar os custos dos projetos e atividades do Ministério da Educação,
considerando informações financeiras da execução orçamentária e as informações
detalhadas sobre a execução física.
A despeito da ausência de uma unidade administrativa para exercer tal
atribuição, considera-se que a abordagem do custo dos produtos e serviços
disponibilizados pelo FNDE passou, em 2017, pelo entendimento do modelo gerencial
de compras governamentais exercido pela Autarquia – o Registro de Preços Nacional
(RPN) e pela realização de um levantamento de custo de análise da prestação de contas.
6.4.1 Registro de Preço Nacional (RPN)
O Registro de Preço Nacional (RPN) é uma ferramenta baseada em um arranjo
institucional entre agentes públicos e privados que permite ao governo federal
aproveitar a sua capacidade técnica para realizar um único processo de compra para
todo o país, sem se vincular, diretamente, à celebração de contratos.
A gestão das compras no RPN é compartilhada com os estados e municípios. O
FNDE se responsabiliza pela elaboração das especificações técnicas, estudos de
mercado, realização da licitação e gestão das atas de registro de preços para atendimento
das demandas dos sistemas de ensino da Educação Básica. Os entes federados se
responsabilizam tanto pelo planejamento de sua demanda no Plano de Ações
Articuladas (PAR) quanto pela gestão e fiscalização dos contratos com os fornecedores.
A centralização das compras do RPN oferece uma série de vantagens ligadas à
racionalidade dos gastos públicos, dentre as quais se destacam as seguintes:
• Economia de escala: na medida em que são reunidas demandas de compras
similares em um único processo, aumenta-se o poder de barganha do Estado no
sentido de pressionar os preços para baixo e reduzir os custos junto aos
fornecedores. Ademais, as compras de grande vulto possuem um maior potencial
de mobilização do mercado para inovar, seja na qualidade dos produtos, seja na
qualidade dos seus processos produtivos;
• Economia de processo: o processo centralizado de gestão de compras
apresenta, ainda, ganhos potenciais importantes com a redução do número de
processos licitatórios, o que permite minimizar diversas fricções, como o
comprometimento de pessoal e de tempo, além dos custos administrativos
burocráticos e de transação. Isso ocorre devido à mitigação de redundâncias que
seriam geradas se cada ente demandante (estados e municípios) realizasse seus
próprios processos;
• Economias de informação: na medida em que uma autoridade gestora (o
FNDE) acumula conhecimento, os mercados específicos e o objeto da aquisição
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tornam possível elaborar termos de referência mais consistentes e completos,
reduzindo incertezas de execução. A centralização da informação apresenta
grandes impactos potenciais sobre o padrão e o preço dos produtos, além de
gerar ganhos de eficiência no controle da qualidade do fornecimento;
• Ganhos de controle: existem, ainda, ganhos de transparência e controle, já que
grandes volumes são mais facilmente acompanhados pelo próprio governo, pelos
órgãos de controle, pelas empresas participantes e pela sociedade em geral.
Com intuito de aprimorar o planejamento das compras dessa Autarquia foi
instituído pela Portaria FNDE nº 360/2015, o Comitê Deliberativo de Compra Nacional
(CDCN), que tem por objetivo discutir, entre outros assuntos, os objetos a serem
licitados por meio do RPN, as competências para elaboração de termos de referência,
estratégias a serem adotadas nos processos de compras, além de aprovar o Plano de
Compra Nacional. O CDCN constitui mais um avanço do FNDE na institucionalização
da assistência técnica aos entes federados no que tange às compras nacionais.
No ano de 2017, o CDCN realizou 5 reuniões bimestrais, com o intuito de
definir os objetos a serem licitados por meio do RPN, de estabelecer níveis de
prioridade, considerando as políticas públicas educacionais, de definir competências
para a elaboração dos termos de referência para as compras nacionais, bem como de
decidir sobre medidas de contingência para garantir a eficácia da assistência prestada
aos entes federados. Todas as atas das reuniões do CDCN estão disponíveis no portal do
FNDE para consulta pública, em estrita observância ao princípio da transparência.
Também, em 2017, o CDCN decidiu por admitir que os estados, DF e
municípios utilizassem atas de outras regiões diferentes daquelas em que originalmente
haviam sido agrupados na licitação nacional. Ressalta-se, entretanto, que tal
possibilidade representa condição excepcional, podendo ocorrer somente nos casos de
indisponibilidade e/ou impossibilidade de utilização das atas conforme os critérios de
regionalização decorrentes do planejamento do RPN. Ainda, como consequência da
situação de exceção, o fornecimento deve ser condicionado à concordância dos
fornecedores das demais regiões, aos quais seria franqueada, um a um, a possibilidade
de aceitação do atendimento excepcional, seguindo-se a ordem crescente dos preços
registrados, em respeito ao princípio da economicidade. Nesse contexto, as entidades
poderão ser qualificadas como “órgãos não participantes” ou “caronas” das atas de
outras regiões às quais viessem a aderir, obedecendo a todos os trâmites contidos no art.
22 do já mencionado Decreto nº 7.892/2013.
Os efeitos da decisão foram imediatos. Segundo dados disponíveis no Sistema
de Gerenciamento de Atas de Registro de Preços (Sigarp), somente no pregão eletrônico
nº 40/2015, por meio do qual o FNDE havia registrado kits de materiais escolares
inicialmente apenas para os estados, DF e municípios das regiões Nordeste e CentroOeste, 34 entidades de 10 estados das regiões Norte, Sul e Sudeste foram autorizados a
contratar os produtos, mediante concordância do fornecedor às adesões, totalizando um
montante superior a R$ 43 milhões, equivalente a quase 1,5 milhão de kits. Para
possibilitar o recebimento desse novo tipo de solicitação, as regras de negócio do Sigarp
foram prontamente adequadas, dando ao processo a devida transparência e publicidade.
Além das atividades desenvolvidas pelo CDCN, outra medida que visou a
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ampliar a governança do RPN foi a mudança no organograma da área de compras
trazida pelo novo Regimento Interno do FNDE, por meio do qual se criou uma divisão
especializada na condução dos processos de Compra Nacional (DICNA), em separado
das compras internas.
A partir do aprimoramento da gestão e da governança das compras nacionais, o
FNDE retomou vários projetos do RPN e empreendeu novas iniciativas em parceria
com as secretarias do MEC. Esses esforços resultaram em 8 audiências públicas para
subsidiar os pregões eletrônicos para registro de preços, expressando um aumento, em
relação aos anos anteriores, quando foram realizadas duas audiências em 2016 e apenas
uma em 2015. Foram elas:
• Audiência Pública nº 1/2017 – Ônibus Escolar;
• Audiência Pública nº 2/2017 – Instrumentos Musicais;
• Audiência Pública nº 3/2017 – Material Escolar;
• Audiência Pública nº 5/2017 – Materiais Pedagógicos de Português e
Matemática;
• Audiência Pública nº 4/2017 – Robótica Educacional;
• Audiência Pública nº 6/2017 – Sala de Recursos Multifuncionais;
• Audiência Pública nº 7/2017 – Construção de Escolas Indígenas no Território
Etno-Educacional do Rio Negro;
• Audiência Pública nº 8/2017 – Bicicletas e Capacetes Escolares.
Todos esses processos têm previsão de conclusão para primeiro semestre de
2018, o que possibilitará aos entes federados a aquisição de vários produtos para
atendimento das suas necessidades.
Além dos processos de planejamento iniciado, o FNDE logrou grande êxito na
execução do Pregão Eletrônico (PE) nº 10/2017, para Registro de Preços Nacional de
Mobiliário Escolar. O PE nº 10/2017 foi organizado por grupos e fracionado em regiões
de abrangência geográfica. Os itens ofertados por cada grupo foram: Conjuntos Aluno
(CJA’s) tamanhos 04, 05 e 06, com tampo em madeira MDP/MDF, Conjuntos Aluno
(CJA-B’s) tamanhos 04, 05 e 06, com tampo em ABS, Conjunto Professor (CJP-01) e
Mesa Acessível (MA-02). Todos foram submetidos a um rigoroso processo de controle
de qualidade, que avaliou a conformidade com as normas, com os padrões definidos nos
cadernos de informações técnicas e com as especificações técnicas do edital licitatório.
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No Quadro Q.6.4.1, a seguir, está apresentada uma análise sintética do Pregão
Eletrônico:
Quadro Q.6.4.1 – Resultado Parcial do PE nº 10/2017
Grupo

Abrangência

G01

AC, AM, RO,
MT, MS

G02

AP, PA, RR

* G03

MG, DF

G04

BA

G05

TO, MA, GO

* G06

PI, CE

G08

PE, AL, SE

G09

RJ, ES, SP

G10

PR, SC, RS
Total

Valor
estimado (R$)

Valor total
antes da
negociação
(etapa de
lances) – R$

182.167.350,9
162.975.517,90
0
113.197.761,0
99.974.037,90
0
133.935.751,0
116.780.885,00
0
179.427.606,0
173.807.515,00
0
145.401.672,0
129.514.322,00
0
160.522.916,0
145.548.054,00
0
201.591.690,0
182.556.670,00
0
188.068.242,0
169.953.972,00
0
169.812.680,0
150.380.118,00
0
1.474.125.668, 1.331.491.091,8
90
0

(Em R$ 1,00)

%
Economia
em relação
ao
estimado

Valor total pós
negociação (R$)

%
Desconto

Economia na
negociação
(R$)

Economia total em
relação ao estimado
(R$)

-10,54%

156.663.899,18

-14,00%

6.311.618,72

25.503.451,72

-11,68%

96.218.509,00

-15,00%

3.755.528,90

16.979.252,00

-12,81%

113.845.266,00

-15,00%

2.935.619,00

20.090.485,00

-3,13%

152.508.295,00

-15,00%

21.299.220,00

26.919.311,00

-10,93%

123.591.328,80

-15,00%

5.922.993,20

21.810.343,20

-9,33%

136.108.276,00

-15,21%

9.439.778,00

24.414.640,00

-9,44%

171.352.060,00

-15,00%

11.204.610,00

30.239.630,00

-9,63%

159.855.616,00

-15,00%

10.098.356,00

28.212.626,00

-11,44%

144.328.940,00

-15,01%

6.051.178,00

25.483.740,00

-9,68%

1.254.472.189,9
8

-14,90%

77.018.901,82

219.653.478,92

Fontes: FNDE/Dirad
* Os grupos 3 e 6 encontram-se ainda em fase de análise na 1ª Etapa do Controle de Qualidade e podem
sofrer alterações no tocante aos valores pactuados, caso haja a necessidade de convocação de licitantes
remanescentes.

No que tange à economicidade, ao analisar o processo licitatório, foi possível
verificar uma economia da ordem de R$ 219,65 milhões, sendo que, desses, R$ 77,02
milhões foram obtidos após o encerramento da fase de lances em negociações com os
fornecedores melhor classificados. Essa última negociação é uma boa prática adotada
pelo FNDE quando se identifica a oportunidade de se lograr melhores preços para a
Administração após o encerramento da fase de lances.
6.4.2 Levantamento de Custos da Prestação de Contas
O levantamento e a análise do custo do processo de prestação de contas do
FNDE realizado pela empresa EloGroup, no exercício de 2017, visou determinar o custo
das análises das prestações dos principais programas alcançados pelos recursos
repassados às Entidades Executoras (EEx), bem como identificar o impacto de redução
do passivo frente a um possível arquivamento.
Foram considerados, nesse sentido, como principais programas educacionais o
Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), o Programa Nacional de Transporte
do Escolar (Pnate), o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), o Programa
Caminho da Escola e as obras financiadas pelo Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC) e pelo Plano de Ações Articuladas (PAR).
O estudo foi realizado considerando que, além da Coordenação-Geral de
Acompanhamento de Prestação de Conta da Diretoria Financeira (Difin), que realiza a

Capítulo 6 – Desempenho Finan 237
FNDE – RELATÓRIO DE GESTÃO 2017

rmações Contábeis

análise financeira, também se envolveram na análise das contas a Coordenação-Geral de
Apoio à Manutenção Escolar (Cgame), Coordenação-Geral de Infraestrutura
Educacional e Coordenação-Geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
Para dimensionar o custo do processo da gestão pública, foi criado um modelo
que refletisse as peculiaridades da organização e, por isso, utilizou-se um modelo
híbrido. Assim, combinou-se o método de absorção, cujo foco é no produto, para a
apropriação dos custos nas unidades organizacionais – departamentalização – e o
método ABC (Activity-based costing), cujo foco é na atividade, abordagem inicial para
rateio, via rastreamento, dos custos das unidades meio para as unidades fim. Tal escolha
levou em conta a baixa maturidade da contabilidade de custos e a incipiência da gestão
por processos na Autarquia.
O custo da análise da prestação de contas dos programas foi identificado
somando os custos da CGAPC com o das demais unidades técnicas. Pelo alto grau de
complexidade da análise do objeto, tanto financeira quanto técnica, verificou-se que o
processo cuja análise é mais onerosa para o FNDE é o de Obras. Ademais, o volume
financeiro desses repasses costuma ser alto, diferentemente dos demais programas.
Como resultado, os custos de análise das prestações de contas dos programas foram
calculados em: R$13,38 mil (PDDE); R$13,11 mil (Pnae); R$ 12,22 mil (Pnate); R$ 18,4
mil (Caminho da Escola); e R$ 30,18 mil (Obras). Nesse sentido, foi identificado que, se o
FNDE optasse por arquivar as prestações de contas cujos valores do repasse fossem
inferiores ao custo do processo, cerca de 17% do passivo seria arquivado.

Percebeu-se, também, que haveria, no âmbito do PDDE, redução de 40% do
passivo com um eventual arquivamento, tendo em vista que o objetivo do Programa é
financiar aquisição de material de consumo e pequenos reparos e que os valores
tipicamente repassados são inferiores ao custo da análise. Vale mencionar que o
impacto foi nulo no Programa Caminho da Escola, dado o alto valor dos repasses para
esse programa, que supera o valor do custo da análise. Quanto ao Pnae, Pnate e Obras, o
impacto na redução do passivo seria de aproximadamente 3%, 12% e 4%,
respectivamente.
Assim, ao final do estudo, sabendo que o modelo de prestação de contas é
complexo e que existem diversas variáveis que impactam a probabilidade de uma conta
apresentar irregularidades, recomendou-se um estudo aprofundado das contas analisadas
nos últimos anos, em especial dos casos julgados como inadimplência e que culminaram
positivamente na recomposição ao erário, a fim de se entender qual é a melhor
estratégia para arquivamento do estoque de prestação de contas.
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Capítulo 7 – Conformidade da Gestão e Demandas de Órgãos de Controle

7 CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE
CONTROLE
Os programas do FNDE, além de fiscalizados e auditados por esta Autarquia,
são objetos de fiscalização e auditoria por parte do Ministério da Transparência e
Controladoria-Geral da União (CGU) e do Tribunal de Contas da União (TCU),
fortalecendo o controle da utilização dos recursos federais destinados a programas e
projetos educacionais.
Este capítulo dispõe sobre o tratamento de determinações e recomendações do
TCU, tratamento das recomendações da CGU, medidas administrativas para apuração
de responsabilidade por dano ao erário, demonstração da conformidade do cronograma
de pagamentos de obrigações com o disposto no art. 5º da Lei nº 8.666/1993, sobre a
revisão dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas pela desoneração de
folha de pagamento e sobre informações de ações de Publicidade e Propaganda.

7.1 Tratamento de Determinações e Recomendações do TCU
Em razão da relevância e complexidade, a Auditoria Interna (Audit) do FNDE
realiza, ainda, o acompanhamento diário das deliberações do TCU, no Diário Oficial da
União (DOU), a fim de verificar e tratar pontualmente questões críticas. Nesse sentido,
são catalogados todos os acórdãos que citam o FNDE. Assim, em 2017, como
demonstrado no Gráfico G.7.1, foi registrada a expedição de 590 acórdãos, com uma
média de 49,16 a cada mês. Dentro desse total, 86 possuem determinações ao FNDE
(cerca de 15%) e 25 foram consideradas cumpridas as determinações expedidas em
acórdãos anteriores.
Gráfico G.7.1 – Determinações do TCU ao FNDE (2017)
590
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Com Determinações
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25

22

2016

2017

Com Atendimentos

Fonte: FNDE/Audit

Nesse contexto, quando identificadas determinações ao FNDE no DOU, a Audit
emite o “Alerta Dginf”, com o intuito de divulgar imediatamente o conteúdo dos
acórdãos e proporcionar a adoção das providências cabíveis, de forma adequada e
tempestiva, pelas unidades interessadas.
Após a emissão do alerta, a Audit acompanha o recebimento formal do
documento de ciência, junto ao qual, frequentemente, são apresentados elementos
adicionais pelo TCU com informações que não constavam da publicação. Em 2017, o
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“Alerta Dginf” possibilitou a antecipação do conteúdo das determinações às áreas
técnicas do FNDE em 15 dias, em média.
Recebida a comunicação de expedição do Acórdão no FNDE, a diligência é
distribuída na Audit para registro das comunicações nos sistemas SEI e Integra, quando
também são definidos os prazos de atendimento no Módulo de Demandas do Sistema
Integra e em planilha específica auxiliar de monitoramento do acompanhamento das
ações dele decorrentes. Na indicação pelo TCU de necessidade de se informar as
providências adotadas no Relatório de Gestão, o prazo indicado é o último dia do
exercício financeiro.
Realizados os mencionados registros, estes são direcionados às áreas técnicas
responsáveis pelo atendimento, sendo os registros de resposta no Sistema Integra
monitorados e relacionados na planilha específica, com o objetivo de reduzir o número
de determinações ainda com alguma pendência de atendimento por parte das unidades
da Autarquia, possibilitando, assim, um controle mais acurado dessas demandas e
contribuindo para melhor qualidade das respostas às determinações do TCU.
Com base no conteúdo das respostas, a Auditoria Interna classifica o
atendimento das determinações, de modo a decidir pela continuidade do envio de
cobranças às áreas responsáveis. Contudo, o monitoramento da determinação somente é
encerrado após a emissão de acórdão pelo TCU considerando a determinação atendida.
No Quadro Q.7.1, a seguir, consta uma síntese da situação das determinações
que são objeto de acompanhamento pela Audit.
Quadro Q.7.1 – Acompanhamento TCU (2017)
Ano
2013
2014
2015
2016
2017
Total

Sem Resposta
Acompanhamento Integralmente Parcialmente atendidos
encerrado
Respondidos A vencer
Vencidas
A vencer Vencidas
17
22,4%
57
75,0% 0 0,0% 2
2,6%
0 0,0% 0 0,0%
23
33,8%
40
58,8% 0 0,0% 5
7,4%
0 0,0% 0 0,0%
13
24,5%
34
64,2% 0 0,0% 6 11,3% 0 0,0% 0 0,0%
14
20,9%
41
61,2% 0 0,0% 11 16,4% 0 0,0% 0 0,0%
15
17,4%
28
32,6% 0 0,0% 28 32,6% 10 11,6% 1 1,2%
82
23,4%
200 57,1% 0 0,0% 52 14,9% 10 2,9% 1 0,3%

Não
Total
Recebidas
0
0
0
1
4
5

0,0%
0,0%
0,0%
1,5%
4,7%
1,4%

76
68
53
67
86
350

Fonte: FNDE/Audit

O rol completo das determinações e das recomendações do TCU consta do
Anexo X – Tratamento de Determinações e Recomendações do TCU.

7.2 Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno
As recomendações emitidas pelo Ministério da Transparência e ControladoriaGeral da União (CGU), a partir dos trabalhos de auditoria realizados no FNDE e dos
trabalhos de fiscalização nos entes federados que recebem recursos da Autarquia, têm
seu atendimento controlado por meio do Sistema Monitor. A Audit, além de classificar
e distribuir as recomendações, realiza acompanhamento sistemático do seu atendimento
pelas áreas responsáveis.
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Importante destacar que as recomendações constantes do Plano de Providências
Permanente da CGU (PPP-CGU) passaram a contar, a partir da implementação do
citado sistema, com todas as recomendações emitidas em anos anteriores, e não apenas
com aquelas decorrentes dos trabalhos anuais de contas, o que gerou um acréscimo
considerável do número de itens a serem controlados. A evolução da situação das
recomendações constantes do Sistema Monitor que estão “em monitoramento”, ou seja,
que ainda não foram consideradas atendidas nem foram canceladas, pode ser vista no
Gráfico G.7.2, a seguir.
Gráfico G.7.2 – Situação das Recomendações CGU (2017)
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Fonte: Sistema Monitor (CGU)

No gráfico, a linha “em monitoramento” indica o conjunto das recomendações
que ainda não tenham tido atendimento conclusivo confirmado pela CGU. Elas
dividem-se entre aquelas que estão “para providências do gestor”, ou seja, aguardando
análise e manifestação pelas áreas gestoras do FNDE, e aquelas que estão “em análise
pela CGU”, para as quais houve resposta da Autarquia e se encontram no âmbito
daquele órgão de controle, para apreciação.
O gradativo tratamento das recomendações em monitoramento pela CGU tem
contribuído para a diminuição do quantitativo de recomendações contidas no grupo
“para providências do gestor”, especialmente até o mês de julho, em que se verifica a
redução de aproximadamente 54% do total registrado no início do ano. Tal fato reflete
tanto o trabalho interno de tratamento e resposta às recomendações quanto à evolução
do processo de depuração dos dados do sistema, pela CGU.
Ademais, no conjunto de recomendações do gráfico, constam aquelas
decorrentes das auditorias anuais de contas e de avaliação de programas de governo, as
quais compunham o chamado PPP-CGU e que são tratadas de forma especial e mais
detalhada pela Audit, e as oriundas dos demais trabalhos da CGU, incluindo Sorteios,
RDE e Ciclo de Fiscalização em entes federativos, os quais, também, são acompanhadas
pela Auditoria Interna. Importante enfatizar que, desde 2016, o monitoramento dessas
demandas da CGU não é mais realizado por meio do Sistema Integra, em razão da
instituição, pela CGU, do Sistema Monitor como canal único de controle das respostas.
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A fim de viabilizar acompanhamento por série histórica no Raint, computandose, além das recomendações “em monitoramento”, aquelas que já foram consideradas
“atendidas”, as que foram “canceladas” e as que estão em “outras situações”, de acordo
com análise da CGU, apresenta-se a seguir a síntese das recomendações atribuídas ao
FNDE no Sistema Monitor.
Quadro Q.7.2 – Síntese das Recomendações Atribuídas ao FNDE
Recomendações em
Monitoramento

Recomendações
Ano

Total
Para
providências No Prazo Prazo Expirado
do Gestor
3.508 22,8% 549 3,6% 2.959 19,2% 15.415

Em
monitoramento

Outras
situações

2015 8.296 53,8% 1.970 12,8%

4.694

30,5%

455

3,0% 1.186

2016 8.297 57,4% 1.968 13,6%

3.605

24,9%

579

4,0% 1.450 10,0% 2.155 14,9%

2017 9.046 59,4% 2.005 13,2%

2.770

18,2%

Atendidas

Canceladas

Em análise
pela CGU
7,7%

Recomendações
providências do Gestor

1.396 9,2% 1.671 11,0% 1.099

7,2%

76

0,5%

2.079

14,4%

14.449

72

0,5%

1.027

6,7%

15.217

Fonte: Sistema Monitor (CGU)

7.3 Medidas Administrativas para Apuração de Responsabilidade por Dano
ao Erário
O FNDE, em 2017, adotou medidas administrativas para apuração de
responsabilidade por dano ao erário e para ressarcimento do prejuízo à Administração
Pública. Nesse sentido, foram adotadas 1.078 medidas administrativas internas
relacionadas a débitos de baixa materialidade e a instauração de tomadas de contas
especiais, referentes a 1.279 processos de prestações de contas de transferências deste
FNDE, conforme determina a Instrução Normativa TCU nº 71/2012.
Das 1.078 medidas, 570 estão relacionadas a débitos de baixa materialidade e
que, portanto, dispensam a instauração de TCE. Nesse contexto, o FNDE procedeu à
emissão de termos de dispensa de instauração de TCE, com a inscrição do responsável
no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (Cadin),
quando o débito for superior a R$ 999,00; e o registro da responsabilidade na conta de
controle de “Diversos Responsáveis” no Sistema Integrado de Administração Financeira
do Governo Federal (Siafi).
Além dessas, o restante do total de medidas adotadas, 508, foi as de instauração
de Tomadas de Contas Especiais (TCE), referentes a 709 transferências, o que
significou um prejuízo de aproximadamente R$ 211,27 milhões. Esse total de TCEs
representa um aumento em relação 2016, exercício em que foram instauradas 180 TCEs,
referentes a 229 transferências.
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Assim, a seguir está apresentado, no Quadro Q.7.3, o quantitativo de medidas
adotadas para apuração de responsabilidade e de ressarcimento de dano ao erário.
Quadro Q.7.3 – Medidas Adotadas para Apuração de Responsabilidade e de
Ressarcimento de Dano ao Erário
Casos de dano
objeto de
medidas
administrativas
internas

1.078

Não instauradas
Dispensadas
Débito <
Prazo
Outros
R$
> 10
Casos*
100.000
anos
564

6

0

Tomadas de Contas Especiais
Instauradas
Não remetidas ao TCU
Arquivamento
Não enviadas
> 180 dias do
Recebimento
Não
Débito < R$
exercício
Débito
Comprovação
100.000
instauração61
0

0

0

10

Remetidas
ao TCU

498

Fonte: FNDE/Difin/CGAPC

Concomitantemente à adoção de medidas de ressarcimento ao erário, foram
também tomadas providências quanto ao monitoramento dos créditos em recuperação,
ou seja, aqueles para os quais houve julgamento por parte do TCU. Essas medidas se
relacionam à adequação dos registros e cadastros pertinentes quanto ao resultado do
julgamento da Corte de Contas, não se confundindo, entretanto, com a cobrança
executiva de débitos, de competência da Procuradoria Federal junto ao FNDE. Assim,
foram analisados, em 2017, 327 acórdãos e ofícios provenientes do TCU referentes a
480 transferências.
Nesse sentido, importa destacar, em relação ao passivo de medidas de
ressarcimento ao erário, que o FNDE vem envidando esforços no sentido de avaliar o
estoque existente, com vistas ao seu esgotamento. Um reflexo desse esforço foi o
aumento de mais de 180% nas TCEs instauradas e de 45% nas análises de acórdãos, em
comparação ao período anterior.
O exercício de 2017 marcou ainda a implantação do e-TCE62, sistema
informatizado para autuação e processamento de tomadas de contas especiais do
Tribunal de Contas da União e do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da
União. Desde o início de junho, quando se iniciou a inserção das TCEs com uma única
transferência63 como objeto de autuação no referido sistema, foram remetidas 167
medidas de exceção à CGU. Destas, 32 já se encontram no âmbito do TCU.
Por fim, importa mencionar que a unidade administrativa do FNDE responsável
pela adoção de medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao
erário é a Coordenação de Tomada de Contas Especial da Coordenação-Geral de
Acompanhamento de Prestação de Contas, que contou, em 2017 com uma força de
trabalho de 12 colaboradores, 2 a mais quando comparada a 2016.

61

Foi apresentada documentação intempestiva em relação as TCEs instauradas nos âmbitos dos processos
23034.036946/2017-79; 23034.028923/2017-91; 23034.033566/2017-82; 23034.030623/2017-71;
23034.025676/2017-71; 23034.034072/2017-15; 23034.040929/2017-36; 23034.028709/2017-34;
23034.034999/2017-55; 23034.042609/2017-11. Portanto, caso subsista a irregularidade apurada,
daremos continuidade às medidas de exceção.
62
Sistema Informatizado para autuação e processamento de Tomada de Contas Especiais
63
TCEs com transferências consolidadas para instauração, conforme determinação do §1º, art. 6º, da
Instrução Normativa nº 71/20 12, ainda são remetidas à CGU fisicamente.
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7.4 Demonstração da Conformidade do Cronograma de Pagamentos de
Obrigações com o Disposto no art. 5° da Lei nº 8.666/1993
O FNDE dispõe de normatização própria dos procedimentos para realização de
processos de compras de bens, de obras com características padronizadas e de serviços,
inclusive de engenharia, gestão de contratos e atas de registro de preços. Trata-se da
Resolução CD/FNDE nº 20/2014.
Segundo a resolução, o prazo para pagamento das notas fiscais e faturas relativas
a serviços continuados prestados no FNDE é de 10 dias corridos, em conformidade com
o disposto no art. 36, § 3º, da IN SLTI/MPOG nº 02/2008, exceto se outro prazo for
previsto em contrato.
Por outro lado, no caso das demais contratações, ou seja, serviços não
continuados e procedimentos de compras e aquisições, o prazo é de 14 dias úteis,
contados do atesto do fiscal do contrato, ou ainda, até 5 dias úteis nos casos previstos no
§ 3º do art. 5º da Lei nº 8.666/1993.
Tendo em vista o volume de recursos envolvidos (ver item 2.3.2.2, ação
orçamentária 20RQ) na aquisição de livros e materiais didáticos, importa destacar sobre
o controle dos pagamentos no âmbito do Programa Nacional do Livro e do Material
Didático (PNLD). Quanto a isso, o FNDE utiliza o Sistema de Previsão Financeira
(SisPref), por meio do qual é estabelecido um cronograma das obrigações contraídas em
decorrência dos contratos para aquisição de materiais didáticos. Nesse sistema, são
cadastrados os dados de cada contrato e inseridas informações para previsão das
despesas.

7.5 Informações sobre a Revisão dos Contratos Vigentes Firmados com
Empresas Beneficiadas pela Desoneração da Folha de Pagamento
Em agosto de 2011, com a Medida Provisória nº 540, posteriormente convertida
na Lei nº 12.546/2011, foi lançado o Plano Brasil Maior com o objetivo de alavancar o
crescimento econômico do País, a fim de garantir a competitividade da indústria
nacional no mercado externo e gerar emprego e renda, reduzindo a carga tributária.
Entre as várias medidas instituídas, destaca-se a desoneração da folha de
pagamento de diversos setores: empresas que prestam serviços de Tecnologia da
Informação (TI) e Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), bem como
indústrias moveleiras, de confecções, artefatos de couro, entre outros.
A respeito do assunto, o TCU manifestou sua orientação no Acórdão nº
2.859/2013 – Plenário, no qual determinou ao Departamento de Coordenação e
Governança das Empresas Estatais, à Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, ao Conselho
Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público que, nos termos do
art. 65, § 5º, da Lei nº 8.666/1993, orientassem os órgãos e entidades que lhes estão
vinculados a adotarem as medidas necessárias à revisão dos contratos de prestação de
serviços ainda vigentes, firmados com empresas beneficiadas pela desoneração da folha
de pagamento, propiciada pelo art. 7º da Lei nº 12.546/2011 e pelo art. 2º do Decreto n°
7.828/2012, mediante alteração das planilhas de custo, atentando para os efeitos
retroativos às datas de início da desoneração, mencionadas na legislação.
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Para atender a essa determinação, o FNDE, em atenção ao Ofício-Circular
AECI64/GM-MEC nº 001/2014, consultou as empresas com contratos vigentes na
Autarquia, para avaliar se havia contratos vigentes ou encerrados, cuja atividade
principal das contratadas estaria abrangida pelo Plano Brasil Maior. À época, nenhum
dos contratos enquadrou-se no rol dos abrangidos pelo referido plano.
Dessa forma, não houve a necessidade de apuração com vistas à restituição ao
erário (elisão do dano) uma vez que não foram apurados contratos encerrados cujos
objetos estariam abrangidos pelo Plano Brasil Maior, tampouco pagamentos a maior
desses casos.
Ressalta-se que, inicialmente, a Lei só tornava definitivas as regras da
desoneração da folha de pagamento para as empresas de fabricação dos produtos
contidos no Anexo I da Lei nº 12.546/2011: comércio varejista; transporte; carga,
descarga e armazenagem de contêineres; manutenção e reparação de aeronaves; e
jornalísticas. No entanto, a referida legislação foi ratificada pela Medida Provisória nº
651/2014, posteriormente convertida na Lei nº 13.043, de novembro de 2014, que torna
permanente a desoneração sobre a folha de pagamento das empresas e estende, a partir
de janeiro desse ano, o benefício para empresas de outras atividades.
Com a alteração e inclusão de outras atividades na lista dos contratos que
poderiam ser abrangidos pelo plano, em maio de 2015, foi elaborado o 4° Termo
Aditivo ao Contrato nº 60/2012, celebrado com a empresa Temper Engenharia e
Comércio LTDA.
A revisão de preços do referido contrato consistiu na alteração da base de
cálculo e da alíquota da contribuição patronal previdenciária prevista nos Incisos I e III
do art. 22 da Lei nº 8.212/91, na forma regulamentada pelo Decreto nº 7.828/12,
reduzindo a carga tributária para os beneficiários dessa medida. Dessa forma, foi
substituída a contribuição previdenciária patronal de 20% incidentes sobre a folha de
salários por uma contribuição de 2% incidentes sobre o faturamento ou receita bruta da
empresa.
Quadro Q.7.5 – Detalhamento de Contratos Revisados
Nº Contrato
60/2012

Contratada
Temper Engenharia
e Comércio LTDA

CNPJ
24.907.701/0001-77

Objeto

Vigência

Economia

Prestação de serviços de
assistência
técnica
e
manutenção preventiva e
corretiva em sistemas de
condicionador de ar central e
condicionadores de ar dos
tipos splits e ‘’janela’’

29/06/2012
a
31/07/2015 (após
as prorrogações
ocorridas
por
meio de termos
aditivos)

redução
de
5,9% sobre os
serviços
(o
valor total do
contrato relativo
à mão de obra
que era de R$
545.898,12
passou a ser R$
513.791,09)

Fonte: FNDE/Dirad

64

Assessoria Especial de Controle Interno
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7.6 Informações sobre Ações de Publicidade e Propaganda
Por força da Portaria MEC nº 244/1996, as ações de publicidade e propaganda
da Autarquia estão a cargo da Assessoria de Comunicação Social do Ministério da
Educação.
Dessa forma, em 2017, para realizar as ações de comunicação e publicidade, o
FNDE e a Subsecretaria de Assuntos Administrativos (SAA) do Ministério da Educação
(SAA/SE/MEC) celebraram o Termo de Execução Descentralizada (TED) nº 4723, no
valor de R$ 7,9 milhões, no âmbito da ação orçamentária 4641 – Publicidade de
Utilidade Pública (PUP).
O objeto dessa parceria foi a prestação de serviços de publicidade,
compreendendo a produção de filmes, spots, hotsites e a veiculação de anúncios, com o
intuito de divulgar direitos, produtos, programas e ações colocados à disposição dos
cidadãos.
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Anexo I do RGFNDE 2017
Informações sobre Áreas ou Subunidades Estratégica
Áreas/
Subunidades
Estratégicas

Diretoria
Financeira (Difin)

Diretoria de
Administração
(Dirad)

Diretoria de
Tecnologia e
Inovação (Dirti)

Competências
Planejar,
coordenar
e
supervisionar a execução das
atividades relacionadas aos
sistemas
federais
de
planejamento, de orçamento, de
contabilidade federal e de
Administração
Financeira
Federal, bem como as relativas a
pagamentos, tomada de contas e
aprovação de prestações de
contas dos recursos transferidos
para a execução de programas e
projetos educacionais. Diretoria
constituída
por
três
coordenações-gerais:
de
Execução
e
Operação
Financeira; de Planejamento e
Orçamento; e de Prestação de
Contas.
A Diretoria é constituída por
quatro coordenações-gerais de
Pessoas e Organização, de
Recursos
Logísticos,
de
Mercado, Qualidade e Compras
e de Articulação e Contratos, e
tem
por
competências
administrar,
coordenar
e
supervisionar a execução das
atividades relacionadas aos
sistemas federais de recursos
humanos, de serviços gerais, de
documentação e arquivos, além
de
coordenar
compras
governamentais e atas de
registro de preço nacional.
Composta de uma nova estrutura
a partir do Regimento aprovado
em 2017, a Diretoria é formada
pelas coordenações-gerais de
Governança, de Infraestrutura
Tecnológica da Informação e de
Desenvolvimento de Sistemas.
Entre as principais atribuições
destacam-se
as
atividades
inerentes aos sistemas federais
de administração dos recursos
de informação, informática,
comunicação e da gestão de
tecnologia de informação e da
segurança da informação no
âmbito do FNDE.

Titular

Cynthia
Marcela de
Campos
Pinheiro

Ricardo
Rodrigues de
Alvarenga

Manuel
Dernival
Santos Neto

Mauricio
Bucciolli
Guernelli

Dirceu Falcão
da Mota
Junior

Cargo

Período de
atuação

Portaria de
Nomeação N°
1.620, DOU
de 04/08/16

01/01/2017 a
31/12/2017

Portaria de
Nomeação N°
2.005, DOU
de
10/10/2016
Portaria de
exoneração
Nº470 , de
08/05/2017

01/01/2017 a
07/05/2017

08/05/2017 a
31/12/2017

Portaria de
Nomeação
N°471, DOU
de
08/05/2017

Portaria de
Nomeação Nº
1.321, DOU
de 04/07/16
Portaria de
exoneração
Nº 1.037, de
16/11/2017
Portaria de
Nomeação N°
1.038, DOU
de
16/11/2017

01/01/2017 a
15/11/2017

16/11/2017 a
31/12/2017

Áreas/
Subunidades
Estratégicas

Diretoria de
Ações
Educacionais
(Dirae)

Diretoria de
Gestão,
Articulação e
Projetos
Educacionais
(Digap)

A Diretoria de
Gestão de Fundos
e Benefícios
(Digef)

Auditoria Interna
(Audit)

Competências
Planejar
e
coordenar
a
normatização e execução dos
programas de livros didáticos,
bibliotecas escolares e materiais
complementares; de alimentação
escolar
e
de
assistência
financeira para manutenção e
melhoria da gestão e da
infraestrutura e do transporte
escolar.
Gerir e executar os acordos de
cooperação técnica internacional
na área de educação; coordenar,
supervisionar,
monitorar
e
controlar a execução das ações
de programas e projetos
educacionais realizados em
parceria com as secretarias,
fundações e autarquias do MEC
e com outros órgãos e entidades,
nas esferas federal, estadual e
municipal; apoiar os estados e
municípios na implementação
das ações do Plano de Ações
Articuladas (PAR) e dos demais
projetos
educacionais
da
educação
básica,
educação
profissional e tecnológica e
ensino superior, em parceria
com universidades, institutos
federais e secretarias do MEC.
Formada
por
quatro
coordenações-gerais tem por
competências:
planejar,
coordenar e monitorar as
atividades de agente operador do
Fundo
de
Financiamento
Estudantil (Fies); as ações de
operacionalização do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da
Educação (Fundeb) e de
acompanhamento
da
arrecadação e de distribuição da
quota-parte estadual e municipal
do salário-educação; e as ações
de pagamento de bolsas,
benefícios e auxílios dos
programas e fundos geridos pelo
FNDE.
Examina a conformidade dos
atos de gestão orçamentária –
financeira,
patrimonial,
de
pessoal e demais sistemas
administrativos
operacionais,

Titular

Cargo

Período de
atuação

José Fernando
Uchôa Costa
Neto

Portaria de
Nomeação Nº
1.319, DOU
de 04/07/16

01/01/2017 a
31/12/2017

Portaria de
Nomeação Nº
1.320, DOU
de 04/07/16

01/01/2017 a
31/12/2017

Leandro José
Franco Damy

Antônio
Corrêa Neto

Pedro
Antônio
Estrella
Pedrosa

Eduardo
Antônio da
Gama Guerra
Curado

Diretor
Portaria
FNDE Nº
100/2012
Portaria de
exoneração
Nº 170, de
23/02/2017

01/01/2017 a
22/02/2017

Portaria de
Nomeação N°
171, DOU de
23/02/2017

23/02/2017 a
31/12/2017

Auditor
Chefe
Portaria N°
833, de
28/06/2012

01/01/2017 a
31/12/2017

Áreas/
Subunidades
Estratégicas

À Procuradoria
Federal

Presidência

Competências
com vistas ao aperfeiçoamento
de procedimentos de controle e
de gestão; subsidiar o Presidente
e Diretores com informações
sobre
as
auditorias
desenvolvidas e seus resultados
e na proposição de padrões,
sistemas e métodos de avaliação
e
acompanhamento
da
qualidade, produtividade das
atividades do FNDE, bem como
avaliar os controles internos da
gestão, emitir pareceres e propor
ações integradas que contribuam
para avaliar a regularidade das
atividades desenvolvidas.
Orientar e representar judicial e
extrajudicialmente a autarquia,
observadas
as
normas
estabelecidas pela Procuradoria
Federal; exercer atividades de
consultoria e assessoramento
jurídicos; auxiliar demais órgãos
de execução da ProcuradoriaGeral Federal na apuração da
liquidez e certeza de créditos;
zelar pela observância da
Constituição, das leis e atos
emanados
pelos
poderes
públicos, bem como fixar
orientação jurídica para auxiliar
a elaboração e edição de seus
atos
normativos
e
interpretativos, em articulação
com os órgãos competentes
internos.
Ao Presidente incube, entre
outras atribuições, representar o
FNDE em juízo, por meio de
procuradores, ou fora dele, na
qualidade de seu principal
responsável; dirigir as atividades
do FNDE de acordo com as suas
finalidades; cumprir e difundir
as normas emanadas do MEC;
enviar a prestação de contas e o
relatório
de
gestão
para
julgamento pelo Tribunal de
Contas da União (TCU); praticar
os
atos
administrativos
necessários à consecução das
finalidades do
FNDE;
e
participar
do
Conselho
Deliberativo.

Fonte: Decreto nº 9.007/2017 e Portaria FNDE nº 629/2017.

Titular

Diogo Sousa
Moraes

Silvio de
Sousa
Pinheiro

Cargo

Período de
atuação

Portaria de
Nomeação Nº
1.433, DOU
de 13/07/16

01/01/2017 a
31/12/2017

Portaria de
Nomeação Nº
2.325, DOU
de 21/12/16

01/01/2017 a
31/12/2017

Anexo II do RGFNDE 2017
Macroprocessos Finalísticos
Macroprocessos
Finalísticos

Descrição

Coordenar ações
do programa de
alimentação escolar

Produtos e Serviços

Principais clientes

Alimentação Escolar;
Projetos,
Pesquisas,
Estudos sobre os PNAE;
Diretrizes/Resoluções
do PNAE;
Transferência
de
recursos;
Assistência técnica as
escolas.

Alunos das escolas
públicas;
Agricultores
Familiares;
Nutricionistas;
Conselho
de
Acompanhamento
Social – CAE;
Entes
federados
(Secretarias
de
Educação).

Gerir Ações
Educacionais
Coordenar ações de
programas do livro

Coordenar ações de
programa de apoio
à manutenção e ao
transporte escolar

Coordenar suporte
ao financiamento
estudantil

Gerir Fundos e
Benefícios
Coordenar
concessão
controle
financiamento
estudantil

e
do

Coordenar
operacionalização
do Fundeb e a
distribuição
da
arrecadação
do

Livro
Didático;
Bibliotecas escolares;
Projetos,
Pesquisas,
Estudos
sobre
os
Programas do Livro;
Diretrizes/Resoluções
do PNLD e PNBE;
Assistência técnica as
escolas.
Transporte
Escolar;
Caminho da Escola
(ônibus,
lanchas,
bicicletas);
Transferência
de
recursos as Escolas;
Assistência técnica ao
Programa Nacional de
TE, Caminho da Escola
e PDDE.
Financiamento
estudantil;
Adesão
de
Universidades ao FIES;
Diretrizes/Resoluções
para execução do FIES;
Assistência técnica para
auxiliar defesa em juízo
do FIES.
Financiamento
estudantil;
Matrículas no ensino
superior;
Assistência técnica para
auxiliar defesa em juízo
do FIES;
Diretrizes/Resoluções
para gestão do FIES.
Apoio
técnico
/
orientações aos entes
federados para aplicação
dos recursos;
Estudos sobre impactos
do Fundeb e Salário-

Alunos das escolas
públicas;
Unidades escolares;
Editoras.

Alunos das escolas
públicas;
Entidades Executoras;
Acompanhamento
Social
–
CACS;
Entes
federados
(Secretaria
de
Educação).

Subunidades
Responsáveis
Coordenação-Geral
do
Programa
Nacional
de
Alimentação Escolar
(Cgpae)

Coordenação-Geral
dos Programas do
Livro (Cgpli)

Coordenação-Geral
de
Apoio
à
Manutenção Escolar
(Cgame)

Alunos
de
universidades;
Institutos de Ensino
Superior - IES

Coordenação-Geral
de
Suporte
Operacional
ao
Financiamento
Estudantil (Cgsup)

Alunos
de
universidades;
Institutos de Ensino
Superior - IES

Coordenação-Geral
de
Concessão
e
Controle
do
Financiamento
Estudantil (Cgfin)

Alunos das escolas
públicas; profissionais
do
magistério;
representantes
do
Conselho
de

Coordenação-Geral
de Operacionalização
do FUNDEB e de
Acompanhamento e
Distribuição
da

Macroprocessos
Finalísticos

Descrição

Produtos e Serviços

Principais clientes

Educação;
Orientação, capacitação
de conselheiros.

Acompanhamento
Social - CACS Fundeb;
Entes
federados
(Secretaria
de
Educação).

Transferência
de
recursos;
Pagamento de bolsas e
auxílios;
Assistência técnica aos
entes executores;
Diretrizes/Resoluções
dos programas sob sua
responsabilidade.

Mantenedoras
de
entidades de educação
profissional
e
tecnológica;
Entes
e
entidades
executoras de projetos
e
programas
educacionais;
Participantes
e
avaliadores
de
programas e projetos
educacionais.

Coordenação-Geral
de Bolsas e Auxilios
(Cgaux)

Construção de creches
(Brasil Carinhoso) e
cobertura de quadras
(PAR);
Assistência técnica aos
entes federados.

Entes
federados
(Prefeitura e Secretaria
de Educação);
Alunos das escolas
públicas;
Construtoras.

Coordenação-Geral
de
Infraestrutura
Educacional (Cgest)

Coordenar ações
de programas para
o desenvolvimento
de ensino
Coordenar ações de
implementação
e
monitoramento de
projetos
educacionais

Ações do PAR;
Assistência técnica aos
entes federados.

Entes
(Secretaria
Educação)

federados
de

Supervisão
e
monitoramento
de
obras;
Assistência técnica aos
entes federados.

Entes
(Secretaria
Educação)

federados
de

Coordenar ações de
programas especiais

Projetos e Contratos;
Assistência técnica.

Entes federados
(Secretaria de
Educação);
Entes federados
(legislativo e
executivo)

Coordenação-Geral
de Programas para o
Desenvolvimento do
Ensino (Cgden)
Coordenação-Geral e
Implementação
e
Monitoramento
de
Projetos
Educacionais
(Cgimp)
Coordenação-Geral
de Programas
Especiais (Cgpes)

salário-educação

Coordenar
transferências
diretas, bolsas
auxílios

e

Coordenar ações de
infraestrutura
educacional

Gerir
Articulação e
Projetos
Educacionais

Fonte: FNDE/Presi/Agest/EGPN, 2018.

Subunidades
Responsáveis
Arrecadação
do
Salário-Educação
(Cgfse)

Anexo III do RGFNDE 2017
Vinculação das Metas do PNE e PPA com o PEI-FNDE
Metas PNE

Metas PPA

PNE - Meta 1: Universalizar, até 2016, a educação infantil na
pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de
idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de
forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das
crianças de até 3 (três) anos até o final de vigência do PNE.

04KF – Apoiar a implantação de
unidades de educação infantil (creches e
pré-escolas).
04T4 – Ampliar o acesso à educação
infantil, em creches e pré-escolas,
universalizando de 4 a 5 anos.

PNE - Meta 2: Universalizar o ensino fundamental de 9
(nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (catorze)
anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por
cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada,
até o último ano de vigência do PNE.
PNE - Meta 3: Universalizar, até 2016, o atendimento escolar
para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e
elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa
líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e
cinco e cinco por cento).

04KG – Apoiar a construção de 4 mil
escolas de educação básica.

PNE - Meta 4: Universalizar, para a população de 4 (quatro)
a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso
à educação básica e ao atendimento educacional especializado,
preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de
sistema educacional inclusivo, de salas multifuncionais,
classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou
conveniados.

04KN – Apoiar, em 91 mil escolas de
educação básica, ações voltadas para a
educação em direitos humanos, educação
ambiental, educação alimentar e
nutricional 1, educação para as relações
étnico-raciais, promoção da inclusão
escolar e cultura, por meio da articulação
com sistemas e redes de ensino.

PNE - Meta 6: Oferecer educação em tempo integral em, no
mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de
forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento)
dos(as) alunos(as) da educação básica.

04L8 – Implementar o PAR 2015-2018,
pactuando com as secretarias de educação
de estados, Distrito Federal e municípios
a execução de metas dos planos
subnacionais consoantes ao PNE.
04KG – Apoiar a construção de 4 mil
escolas de educação básica.

1

PEI FNDE (2013-2017) Objetivos estratégicos

Recursos Técnicos e financeiros na educação.
Prestar assistência técnica e financeira aos entes governamentais e demais atores do
sistema educacional.
Acesso universal à educação de qualidade.
(2013-2017) Objetivos estratégicos

No caso da Meta 04KN, o FNDE é responsável pelo apoio às escolas por meio de ações voltadas à educação alimentar e nutricional.

PNE – Meta 7: Fomentar a qualidade da educação básica em
todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar
e da aprendizagem.

04KN – Apoiar, em 91 mil escolas de
educação básica, ações voltadas para a
educação em direitos humanos, educação
ambiental, educação alimentar e
nutricional 2, educação para as relações
étnico-raciais, promoção da inclusão
escolar e cultura, por meio da articulação
com sistemas e redes de ensino.
04L8 – Implementar o Plano de Ações
Articuladas 2016-2019, pactuando com
as secretarias de educação de estados,
Distrito Federal e prefeituras municipais,
o planejamento e a execução de
iniciativas para o alcance de metas dos
planos subnacionais consoantes ao Plano
Nacional de Educação.
04EF – Alcançar 30% do recurso federal
repassado para a aquisição de gêneros
alimentícios da agricultura familiar para o
Programa Nacional de Alimentação
Escolar (Pnae).

PNE - Meta 20: ampliar o investimento público em educação
pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete
por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do País no 5º
(quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente
a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio.

04L8 – Implementar o PAR 2015-2018,
pactuando com as secretarias de educação
de estados, Distrito Federal e municípios
a execução de metas dos planos
subnacionais consoantes ao PNE.

Fonte: FNDE/Agest e Difin/Cgplo/Cplan

2

No caso da Meta 04KN, o FNDE é responsável pelo apoio às escolas por meio de ações voltadas à educação alimentar e nutricional.

Anexo IV do RGFNDE 2017
Painel de Indicadores de Desempenho
Nº

Indicador
(a)

3.1

Taxa de execução de recursos financeiros
(Alimentação escolar)

3.2

Taxa de custeio de Programas de
transferência direta

4.1

Quantidade de acessos ao FNDELegis

5.1

Taxa de solicitação de reembolso
analisada

5.2

Taxa de obras supervisionadas

6.1

Índice de respostas ao cidadão

6.2

Taxa de qualidade do atendimento ao
usuário

7.1

Índice de formação de gestores
educacionais e comunidade escolar

Índice de
referência
2016 (b)1

89,55%

94,21%

1.611.436
acessos

100,00%

97,51%

74,03%

69,19%

77,36%

Índice
previsto
2017
(c) 2

Índice alcançado
Resultado
2017 (d)3

Periodicidade
(e)

Fórmula
(f)
Relação entre os recursos executados pelos recursos
previstos.

90,00%

89,74%

Trimestral

90,00%

100,00%

Trimestral

Valor dos pagamentos solicitados pelo valor total
demandado pelos gestores dos programas.

840.000
acessos

2.780.082 acessos

Trimestral

Acessos FNDELegis – legislação.

85,00%

100,56%

Trimestral

Quantidade de análises de solicitação de desembolso
realizadas pela quantidade total de solicitações de
desembolso.

70,00%

99,24%

Trimestral

75,00%

82,62%

mensal

Demandas atendidas sobre o total de solicitações
recebidas.

75,00%

75,99%

mensal

Calculado pelo número de respostas positivas
(satisfeitos e muito satisfeitos) sobre o total de
respostas recebidas.

61,00%

75,42%

bimestral

Quantidade de cursistas aprovados no bimestre sobre
o total de cursistas matriculados no bimestre.

Quantidade de obras previstas em contrato de
supervisão sobre o total de obras supervisionadas in
loco.

Índice de
referência
2016 (b)1

Índice
previsto
2017
(c) 2

Índice alcançado
Resultado
2017 (d)3

Periodicidade
(e)

Nº

Indicador
(a)

8.1

Índice de Atendimento dos Programas do
Livro

102,70%

99,20%

97,70%

anual

Quantidade de alunos atendidos pelos Programas do
Livro sobre o número total de alunos declarados no
Censo Escolar projetado para o ano de atendimento.

8.2

Taxa de atendimento do Transporte
Escolar

90,60%

90,00%

93,40%

trimestral

Quantidade de alunos atendidos pelo PNATE sobre
a quantidade de demanda prevista para atendimento
do PNATE.

8.3

Taxa de assistência financeira no PAC

68,42%

50,00%

212,86%

trimestral

Recursos financeiros do PAC repassados aos entes
sobre os valores empenhados para as ações do PAC.

9.1

Taxa de realização de aditamentos – FIES

187,49%

80,00%

170,35%

semestral

Quantidade de aditamentos realizados pela
quantidade de contratos passíveis de aditamento.

10.1

Taxa de homologação dos itens do
Registro de Preços Nacional (RPN)

82,88%

60,00%

100,00%

trimestral

Quantidade de itens do RPN homologados pela
quantidade de itens licitados no período.

10.2

Índice de tempo médio de autorização de
adesão às atas de Registro de Preços

5,51 dias

8 dias

5,14 dias

trimestral

Quantidade de dias entre a solicitação de adesão no
SIGARPWEB e a autorização do FNDE sobre a
quantidade de pedidos de adesão no período.

11.1

Repercussão da atuação do Órgão na
Imprensa

45,21%

50,00%

100,00%

mensal

Matérias em que o FNDE é citado dividido pelo total
de matérias positivas, negativas e neutras.

12.1

Índice de gestão do conhecimento

100,00%

85,00%

100,00%

trimestral

Demandas atendidas pelas demandas solicitadas.

trimestral

Soma do total de processos modelados / total de
processos identificados, multiplicado por 0,3; do
total de processos redesenhados / total de processos
modelados, multiplicado por 0,4; do total de
processos implantados / total de processos
redesenhados, multiplicado por 0,2.

13.1

Índice de modelagem dos processos

39,96%

40,00%

40,81%

Fórmula
(f)

Nº

Indicador
(a)

Índice de
referência
2016 (b)1

Índice
previsto
2017
(c) 2

Índice alcançado
Resultado
2017 (d)3

Periodicidade
(e)

Fórmula
(f)

14.1

Atendimento a demandas externas

53,31%

50,00%

75,97%

trimestral

Somatório das demandas externas respondidas
(aditadas) e das demandas externas respondidas
(novas) dividido pelo somatório das demandas
externas recebidas (aditadas), demandas externas
recebidas (novas) e o Saldo de demandas do período
anterior (passivo).

14.2

Taxa de implantação do SigPC

44,00%

40,00%

96,00%

trimestral

Percentual de desenvolvimento do sistema SigPC.

15.1

Taxa de escolas conectadas em banda
larga

100,00%

100,0%

100,00%

trimestral

Quantidade de escolas conectadas em banda larga
pelo total de escolas previstas.

15.2

Taxa de tablets ativados

99,44%

100,0%

99,19%

trimestral

Quantidade de tablets ativados pelo total de tablets
entregues.

16.1

Desempenho individual

97,65%

90,00%

98,42%

anual

Número de servidores que atingiram nota maior ou
igual a 4 na Avaliação de Desempenho pela
quantidade total de servidores que realizaram a
avaliação.

17.1

Taxa de adesão aos programas de
incentivo

38,76%

40,00%

49,21%

trimestral

Quantidade de servidores beneficiários dos
Programas de Incentivo pela quantidade total de
servidores.

17.2

Percentual de cargos comissionados e
funções ocupadas por servidores de
carreira do FNDE

71,52%

65,00%

71,93%

trimestral

Quantidade de cargos comissionados e funções
ocupadas por servidores pelo total de cargos e
funções disponíveis no FNDE.

18.1

Índice de satisfação do usuário quanto à
estrutura física e logística

97,48%

85,00%

98,72%

mensal

Número de atendimento prestado (grau de
satisfação) pelo número de ocorrências registradas
na Central de Atendimento – CA 4040.

Índice de
referência
2016 (b)1

Índice
previsto
2017
(c) 2

Índice alcançado
Resultado
2017 (d)3

Periodicidade
(e)

Nº

Indicador
(a)

18.2

Disponibilidade dos sistemas
informacionais

99,72%

100,0%

99,94%

mensal

Quantidade de disponibilidade dos sistemas pelo
tempo total.

19.1

Taxa de cumprimento do PAINT

120,00%

90,00%

93,75%

semestral

Ações relatadas como realizadas no RAINT/Ações
previstas no PAINT.

20.1

Taxa de execução orçamentária

99,03%

95,00%

98,86%

trimestral

Crédito orçamentário executado pelo crédito
orçamentário liberado para execução.

20.2

Taxa de execução financeira

98,46%

90,00%

111,21%

trimestral

Somatório dos valores pagos e valores transferidos,
dividido pelo limite financeiro.

21.1

Água e esgoto
(1)

6,00%

3,00%

16,00%

mensal

Diferença entre o consumo de água do mês/ano
anterior pelo consumo de água no mês/ano atual
dividido pelo consumo de água no mês/ ano anterior,
multiplicado por cem.

21.2

Energia elétrica
(2)

mensal

Diferença entre o consumo de energia mês/ano
anterior pelo consumo de energia do mês/ano atual
dividido pelo consumo de energia mês/ano anterior,
multiplicado por cem.

mensal

Diferença de consumo entre o Total Previsto para
Gasto no Contrato [TPGC] pelo Total Gasto no Mês
Corrente [TGMC] dividido pelo Total Previsto para
Gasto no Contrato [TPGC], multiplicado por cem.

21.3

Manutenção predial

24,00%

20,00%

3,00%

20,00%

-8,00

18,00%

Fórmula
(f)

Nº

21.4

Indicador
(a)

Deslocamento de pessoal

Índice de
referência
2016 (b)1

6,00%

Índice
previsto
2017
(c) 2

20,00%

Índice alcançado
Resultado
2017 (d)3

42,00%

Fonte: FNDE-Portal da Estratégia, 2018.
(1) Portaria nº 123, de 2 de março de 2017 (DOU, Seção 1 – 06/03/2017).
(2) Portaria nº 617, de 28 de novembro de 2016 (BPS nº 231 – 28/11/2016).

Periodicidade
(e)

mensal

Fórmula
(f)

Diferença entre a quilometragem do período anterior
pela quilometragem do período atual dividida pela
quilometragem do período anterior, multiplicado por
cem.

Anexo V do RGFNDE 2017
Renúncia de Receita

DF GABINETE RFB

Ministério
Fazenda

Fl. 29

Receita Federal

‘4#5141t5
Oficio n2 952/2017 — RFB/Gabinete
Brasília, 14 de Dezembro de 2017.
FNDE
A Sua Senhoria a Senhora
Cynthia Marcela de Campos Pinheiro
Ministério da Educação/Diretoria Financeira do FNDE
SBS Q.2 Bloco F Ed. FNDE
70.070-929 — Brasília/DF

El 13 3

-rtT-;
--.

Q09178

Assunto: Solicitação de Informações para Prestação Anual de Contas do FNDE
Senhora Diretora Financeira do FNDE,
1.
Em atenção ao Oficio n° 35477/2017 — DIFIN/FNDE, de 21 de novembro de
2017, encaminho, em anexo, a Nota Cetad/Copan n° 256, de 12 de dezembro de 2017, com
informações relativas à renúncia tributária prevista nos incisos VIII e IX do art. 28 da Lei n°
10.865, de 2004.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente
JORGE ANTONIO DEHER RACHID
Secretário da Receita Federal do Brasil

Gabinete do Secretário da Receita Federal do Brasil
Esplanada dos Ministérios, Ed. Sede do Ministério da Fazenda, Bl. P, 70 andar, CEP 70048-900 — Brasília-DF

gabrfb.df@,rfb.gov.br
Documento de 1 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP14.1217.19460.71HU. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
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Ministério da Fazenda
PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1°, da Medida Provisória n° 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei n° 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP n°2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por MELISSA MOTA DE AZEVEDO SIMOES em 14/12/2017 13:40:00.
Documento autenticado digitalmente por MELISSA MOTA DE AZEVEDO SIMOES em 14/12/2017.
Documento assinado digitalmente por: JORGE ANTONIO DEHER RACHID em 14/12/2017.
Esta cópia! impressão foi realizada por MARCIA CRISTINA MOREIRA GARCIA em 14/12/2017.
Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.qov.br/eCAC/publico/loqin.aspx
Entre no menu "Outros".
Selecione a opção "eAssinaRFB - Validação e Assinatura de Documentos Digitais".
Digite o código abaixo:
EP14.1217.19460.71HU
O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
48D21A031F33B8CEF6B4A488951574375404D7C2A1B2485421BADDECEEDDC94B

Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo n°
10030.000619/1117-86. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.
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DF CETAD RFB

Receita Federal
MINISTÉRIO DA FAZENDA

Nota Cetad/Copan n2. 256, de 12 de Dezembro de 2017.

-

Interessado:

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — FNDE.

Assunto:

Prestação Anual de Contas — FNDE.

e-Processo:

10030.000619/1117-86

A presente Nota Técnica visa atender à solicitação de informações do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação — FNDE, constante do Oficio n° 35477/2017 — DIFIN/FNDE, de 21 de
novembro de 2017.
2.

As informações são relativas à renúncia tributária prevista nos incisos VIII e IX do art.

28 da Lei n° 10.865/2004 (Programa 2080 — Educação de Qualidade para Todos, ação orçamentária 0E53
— Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica — Caminho da Escola), com o objetivo de atender às
determinações constantes no Item Planejamento Organizacional e Resultados, subitem Renúncia de
Receitas do Anexo Único da Portaria TCU n° 59, de 19 de janeiro de 2017. Solicita-se, especificamente:
Renúncias Tributárias sob a Gestão ou Estimadas e Quantificadas pela UPC Identificação;
Valores Renunciados e Contrapartida;
Valores Renunciados por Tributo e Gasto Tributário
Contribuintes Beneficiados pela Renúncia Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas;
Beneficiários da Contrapartida da Renúncia Tributária Pessoas Físicas e Pessoas
Jurídicas;
Programas Orçamentários Financiados com Contrapartida de Renúncia de Receita
Tributária;
Prestação de Contas de Renúncia de Receitas;
Comunicações à RFB;

Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.brieCAC/publicoilogin.aspx pelo
código de localização EP14.1217.19473.S5WQ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
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Indicadores de Gestão da Renúncia de Receitas.
3.

A Receita Federal do Brasil se enquadra como unidade jurisdicionada responsável pela

estimativa e quantificação das renúncias tributárias e, devido à incumbência de atender ao disposto no §
6° do art. 165 da Constituição Federal, dispõe de informações para responder a alguns dos itens
supracitados.
4.

Destarte, encaminhamos, em anexo, os seguintes quadros relacionados aos conteúdos

atribuídos no sistema e-Contas, baseados na Portaria TCU n° 59, de 2017:
Renúncias Tributárias sob a Gestão ou Estimadas e Quantificadas pela UPC
Valores Renunciados e Respectiva Contrapartida
Valores Renunciados por Tributo e Gasto Tributário — 2015-2016
Contribuintes Beneficiados pela Renúncia — Pessoas Jurídicas
5.

A Receita Federal não dispõe de informações relativas à contrapartida, às medidas de

compensação, nem aos indicadores de gestão da renúncia de receitas. Para o cálculo da renúncia de
receitas são realizadas extrações nas bases de dados das declarações dos contribuintes e, por questões de
eficiência, economicidade e agilidade, elas se restringem aos dados indispensáveis ao cálculo dos valores
de renúncia. Nos resultados, não são informadas as quantidades de contribuintes beneficiados e as
ferramentas disponíveis não permitem obter uma estimativa confiável. Dessa forma, não estão disponíveis
as informações sobre as quantidades de contribuintes beneficiados pela renúncia.
6.
Os valores estimados de renúncia, relativos aos exercícios de 2015 e 2016, foram
extraídos do Demonstrativo dos Gastos Tributários - Bases Efetivas 2014 - série 2012 a 2017. Esse
relatório foi produzido em março de 2017 e possui dados mais atuais, referem-se aos valores realizados.
Os valores de renúncia projetados dos anos de 2015 e 2016 foram extraídos do Demonstrativo dos Gastos
Tributários PLOA 2015 e 2016.
7.

Cabe ressaltar que os relatórios supracitados são publicações oficiais da Receita Federal

e estão disponíveis na sua página na intemet, no subtítulo "Renúncia Fiscal" constante do seguinte
endereço eletrônico: http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata.
São estas as considerações submetidas à apreciação superior.

Assinado digitalmente
JOYCE FERREIRA DE ARRUDA
Analista Tributário da Receita Federal
De acordo. Encaminhe-se ao Coordenador da Copan

Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/logifl.aSPX pelo
código de localização EP14.1217.19473.S5WQ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
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Assinado digitalmente
RAFAEL PRACIANO GARCIA _
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Chefe da Dipag

De acordo. À consideração do Chefe do Cetad.

Assinado digitalmente
MARCELO DE MELLO GOMIDE LOURES
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Coordenador-substituto da Copan

Aprovo a Nota. Encaminhe-se ao Gabinete do Sr. Secretário da Receita Federal do Brasil.

Assinado digitalmente
CLAUDEMIR RODRIGUES MALAQUIAS
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Chefe do Cetad

Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP14.1217.19473.S5WQ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
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Quadro - Renúncias Tributárias sob Gestão ou Estimadas e Quantificadas pela UPC

Tributo / Gasto Tributário

Legislação

W
a. 5'

a.
o

C
CD
7

3
<3

o

Objetivos
Socioeconômicos

Contrapartida
Exigida

Prazo de Vigência

Contribuição para o PIS/PASEP
Transporte Escolar

6 cL

53(5
0 3
• .0
0 0

Natureza da Renúncia '
(LRF, art. 14, § 1°)

Lei n° 10.865/2004, art. 28. VIII e (X

Alteração das aliquotas

Transporte Escolar

Indeterminado

Alteração das aliquotas

Transporte Escolar

hdeterrrinado

Contribuição p/ Financiamento da Seguridade Social - COFINS

31:1
7
53

Transporte Escolar

W <
0 R;
0
CD
0-.
0 PT
C•

3

r

N
7 0
-•
O 0.

ai

o

o
o
cr
o
o
(o.
5
"O
X
"O
CD

o

Fonte: RFB/CETAD.

Lei n° 10.865/2004, art. 28, VIII e tX

Medidas de
Compensação

0

C)

C

0

co C
03
O. CD
O7

rri

°
WCrol
CD "O
.0
00,0
O

ANEXO II

w
:13-r
n
NJ

(,)

—1 O.
(j)
-I. O.
C.14°

a>
O
CD
)
0 -o
7 o
cn

Receita Federal

CCD
FT;
W CD

Quadro — Valores Renunciados e Respectiva Contrapartida

"O O
CD. O
IC1
7 c

°

Gasto Tributário:

CD O'

c
.-.
o o
6 O.
CD

Renúncia

o

Contrapartida

0. °
0
CD 5
CD -03
O_ g
c
3

Previsto

a)

7
o
3 CO

_
s

r,
N
70
a" a
CO
0
O"
CV

o
C
O

o
o
CO
5
▪
tr)

"Cf

CD
o

2015

Valores

Medidas de Compensação
Fonte: R FB/CETA D

68.273.298

2016
Realizado
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Estimado

Projetado

Estimado

VI. Contribuição para o PIS/PASEP
12.178.480

993.817

5.665.552

1 703 (310

VIII. Contribuição p/ Financiamento da Seguridade Social - COFINS
Transporte Escolar

Transporte Escolar

56.094.818

4.577.580

26.095.874

20 112 072

TOTAL

68.273.298

5.571.396

31.761.426

24.479.482
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ANEXO IV

Receita Federal
Quadro - Contribuintes Beneficiados pela Renúncia - Pessoas Jurídicas
R$ 1,00
2015
UF

2016

Valor Renunciado

Quantidade

Quantidade

Valor Renunciado

AC

-

AL

12.962

302.863

AM

90.375

126.937

134.290

AP

113.850

112.940

BA

156.829

4.538.707

CE
DF

300.565
_

ES

195.998

267.402
2.575.835

1.103.422
-

34.868

GO

690.556

MA

566.753

541.234

MG

711.114

9.738.261

MS
MT

41.555

386.108

232.614

478.284

PA

102.976

813.530

PB

604.593

3.324.802

PE

235.831

PI

20.110

-

PR

83.535

-

RJ

154.375

-

RN

128.744

-

RO

148.958

-

RR

93.207

-

RS

192.727

-

SC

204.980

-

SE

-

SP

488.191

TO
TOTAL

-

-

5.571.396

-

24.479.482

Fonte : RFB/CETA D.
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Anexo VI do RGFNDE 2017
Contratação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de
Cargos
Unidade Contratante
Nome: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Informações sobre os Contratos
Período Contratual de Execução
das Atividades Contratadas
Empresa
Ano do Contrato

2013

2014

Objeto

O contrato tem como objeto a
contratação de empresa
especializada na prestação de
serviços de sistema de legislação
informatizada, para atendimento
das necessidades das unidades do
Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação FNDE, em Brasília/DF.
O contrato tem como objetivo a
contratação de empresa
especializada na prestação de
serviços técnicos de operação dos
sistemas de sonorização automação
e vídeo nos auditórios do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE, em Brasília/DF.
O contrato tem como objeto a
contratação de empresa
especializada na prestação de
serviços de brigadistas, para
atendimento das necessidades das
unidades do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação FNDE, em Brasília/DF.
O contrato tem como objeto a
contratação de empresa
especializada na prestação de
serviços de seguranças, para
atendimento das necessidades das
unidades do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação FNDE, em Brasília/DF.
O contrato tem como objeto a
contratação de empresa
especializada na prestação de
serviços de copeiragem, para
atendimento das necessidades das
unidades do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação FNDE, em Brasília/DF.

Contratada
(CNPJ)

Nível de
escolaridade
mínimo exigido
dos
trabalhadores
contratados

Sit.

Início

Fim

DIRECTREDE
LEGISLAÇÃO
BRASILEIRA INFORMATIZ
ADA S/A
(04.257.307/000
1-23)

05/11/2016

05/11/2017

Superior

E

PERSONNALI
TE SOLUCOES
ADMINISTRA
TIVAS LTDA EPP
(04.477.223/000
1-03)

06/10/2017

06/10/2018

Médio

P

CITY SERVICE
SEGURANÇA
LTDA
(37.077.716/000
1-05)

29/04/2017

29/04/2018

Médio

P

VISAN
SEGURANÇA
(09.267.406/000
1-00)

01/08/2017

01/08/2018

Médio

P

LIMA E SILVA
SERVIÇOS E
TRANSPORTE
S LTDA - ME
(20.204.491/000
1-08)

01/09/2016

01/09/2017

Fundamental e
Médio

E

2015

O contrato tem como objeto a
contratação de empresa
especializada na prestação de
serviços de manutenção predial,
para atendimento das necessidades
das unidades do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação FNDE, em Brasília/DF.

ENGEMIL ENGENHARIA,
EMPREENDIM
ENTOS,
MANUTENCA
OE
INSTALACOE
S LTDA
(04.768.702/000
1-70)

01/12/2017

01/03/2018

Fundamental,
Médio e
Superior

P

2015

O contrato tem como objeto a
contratação de empresa
especializada na prestação de
serviços de assistência técnica,
operação, instalação,
remanejamento, manutenção
preventiva e corretiva e
monitoramento da qualidade do ar
nos sistemas de condicionadores de

TEMPERENGENHARIA
E COMERCIO
LTDA
(24.907.701/000
1-77)

01/08/2017

01/08/2018

Médio e
Superior

P

2014

2015

2015

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2017

2017

ar, para atendimento das
necessidades das unidades do
Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação FNDE, em Brasília/DF.
O contrato tem como objeto a
contratação
de
empresa
especializada na prestação de
serviços de apoio administrativo,
nas diversas atividades e funções
necessárias de forma contínua,
para atendimento das necessidades
das unidades do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação FNDE, em Brasília/DF.
O contrato tem como objeto a
contratação
de
empresa
especializada na prestação de
serviços de secretariado, nas
diversas atividades e funções
necessárias de forma contínua,
para atendimento das necessidades
das unidades do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação FNDE, em Brasília/DF
O contrato tem como objeto a
contratação de empresa
especializada na prestação de
serviços de limpeza, para
atendimento das necessidades das
unidades do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação FNDE, em Brasília/DF.
O contrato tem como objeto a
contratação de empresa
especializada na prestação de
serviços de recepcionistas, para
atendimento das necessidades das
unidades do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação FNDE, em Brasília/DF.
O contrato tem como objetivo a
contratação de empresa
especializada na prestação de
serviços de condutor de veículos,
nas diversas atividades e funções
necessárias de forma continua,
para atendimento das necessidades
das unidades do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação FNDE, em Brasília/DF.
O contrato tem como objetivo a
contratação de empresa
especializada na prestação dos
serviços de carregadores de
materiais, móveis e outros volumes
nas dependências do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE, assim como no
transporte para outras localidades
no âmbito do Distrito Federal.
O contrato tem como objeto a
contratação de empresa
especializada na prestação de
serviços de copeiragem, para
atendimento das necessidades das
unidades do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação FNDE, em Brasília/DF.
O contrato tem como objeto a
contratação de empresa
especializada na prestação de
serviços de recepcionistas, para
atendimento das necessidades das
unidades do Fundo Nacional de

Servegel Apoio
Administrativo e
Suporte
Operacional
Ltda
01.608.603/0001
-33

01/05/2016

05/11/2018

Fundamental

(P)

RDJ Assessoria
E
Gestão
Empresarial
Ltda
06.350.074/0001
-34
01/06/2016

01/06/2018

Médio

(P)

Real JG
Serviços Gerais
EIRELLI
(08.247.960/000
1-62)

15/11/2017

15/11/2018

Fundamental e
Médio

P

Nova Local Rio
Prestação de
Serviços LTDA
(07.056.444/000
1-98)

21/11/2016

21/11/2017

Médio

E

LIMA E SILVA
SERVICOS E
TRANSPORTE
S LTDA - ME
(20.204.491/000
1-08)

01/06/2016

01/06/2017

Médio

E

LIMA E SILVA
SERVICOS E
TRANSPORTE
S LTDA - ME
(20.204.491/000
1-08)

18/02/2016

18/02/2017

Fundamental

E

RM
DEALMEIDA
LIMPEZA E
CONSERVAÇÃ
O LTDA
(15.278.975/000
1-53)

29/06/2017

29/06/2018

Fundamental e
Médio

A

K2
CONSERVAÇÃ
O E SERVIÇOS
GERAIS
EIRELLI
(07.213.179/000

21/11/2017

21/11/2018

Médio

P

Desenvolvimento da Educação FNDE, em Brasília/DF.
O contrato tem como objetivo a
contratação de empresa
especializada na prestação de
serviços de condutor de veículos,
nas diversas atividades e funções
2017
necessárias de forma continua,
para atendimento das necessidades
das unidades do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação FNDE, em Brasília/DF e entorno.
O contrato tem como objetivo a
contratação de empresa
especializada na prestação dos
serviços de carregadores de
2017
materiais, móveis e outros volumes
nas dependências do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da
Educação – FNDE.
Fonte: FNDE/Dirad/Cgpeo e Cglog
Observações: contratos ativos e prorrogados (p)

1-04)

INFINITY
SERVIÇOS
(11.079.889/000
1-60)

05/06/2017

05/06/2018

Médio

A

RM
DEALMEIDA
LIMPEZA E
CONSERVAÇÃ
O LTDA
(15.278.975/000
1-53)

12/06/2017

12/06/2018

Fundamental

A

Anexo VII do RGFNDE 2017
Alinhamento entre os Projetos Relacionado à TIC e os Objetivos
Estratégicos Institucionais
5

6

8

9

11

12

13

15

16

17

X

X

X

X

X

X

X

X

BI-Controle RH - Fase I
X

BI-PDDE - Fase I

X

X

X

X

Contratação - Empresa Pública
para Internalização do SIGPC
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

IGSTI - Implantação de Gestão
dos Serviços de TI
IPPP - Informatização dos
Processos de Promoção e
Progressão
LEE - Linux Educacional
Endless

X

X

X

X

X

X

MAVS - Módulo de
Acompanhamento e Validação
do SIOPE

X

X

Novo Portal FNDE

RMDS - Reestruturação da
Metodologia de
Desenvolvimento de Software

X

X

X

IFIR - Informatização do Fluxo
de Incentivos e Ressarcimentos

PM - Painel Mobile
PPP_AI - Monitoramento do
Plano de Providências
Permanente da Auditoria
Interna

X

X

FNDE Digital
GSTI - Gerenciamento de
Serviços de TI
IFG - Implantação da
Ferramenta GIT

PDA - Plano de Dados Abertos
PEII - Projeto Exadata
Implantação e Integração
PEM - Projeto Exadata
Migração

20

X

BI - SIGPC

EC - Educação Conect@da
FIESGC_FIES - Gestão da
Carteira

19

X

Atualização dos BDs: Oracle

CSGPDDE – Criação do Novo
Sistema de Gestão do Programa
Dinheiro Direto na Escola
Diagnóstico Implantação do
IPV6

18

Assegurar a gestão de recursos
orçamentários e financeiros
Assegurar a legalidade e regularidade das
decisões administrativas
Promover a modernização da infraestrutura
física e tecnológica

Promover a valorização de servidores

Dotar e manter o FNDE de quadro de
servidores comprometidos e qualificados
Promover a gestão do conhecimento
organizacional

X

14
Intensificar a comunicação institucional

X

10

Aprimorar a gestão de programas e ações
educacionais e compras governamentais
Aprimorar e institucionalizar os processos
de trabalho e de gestão
Aperfeiçoar os processos de prestação de
contas
Intensificar o uso de tecnologias integradas
e inovadoras

X

7

Assegurar o financiamento educacional
Prestar assistência técnica e financeira aos
entes governamentais e demais atores do
educacional
Apoiar asistema
formalização
dos gestores
educacionais e comunidade escolar

Incentivar e qualificar o controle social

Recursos técnicos e financeiros na
educação

AMSIGPC - Aplicativo Móvel
SIGPC

4

Promover o monitoramento permanente e
integrado
Controle e transparência há aplicação dos
recursos

3

Fortalecimento da escola e dos sistemas de
ensino

Nome do Projeto

2

Acesso universal à educação de qualidade

Projetos/Obj. Estratégicos PEI

1

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

SCEF - Sistema de Controle de
Eventos e Frequência

X

X

SEI_Integração - Integração
com o Sistema Eletrônico de
Informação

X

X

SIGAE_2 - Sistema Integrado
de Gestão Financeira da
Alimentação Escolar
SIGPC_PNAE - Prestação de
Contas do FNDE

X

X
X

X
X

X
X

SIOPE Bimestral
STDGR - Sistema de
Tranferência Direta e Gestão de
Recursos

Fonte: FNDE/Dirti

X

X

X

X

X

X

X

X

Anexo VIII do RGFNDE 2017
Detalhamento e Custo dos Projetos Relacionados à TIC
Objetivo

Resultados Esperados

Orçamento Planejado 1

PDA - Plano de
Dados Abertos

Implantar a aplicação CKAN, a qual viabilizará a
publicação dos conjuntos de dados de
programas do FNDE no Portal Brasileiro de
Dados Abertos, e executar o plano de ação
descrito no Plano de Dados Abertos (PDA),
contemplando desde a definição dos lotes de
dados a serem abertos até a publicação destes
dados.

. Facilidade de acesso e transparência dos dados dos
Programas executados pelo FNDE;
. Definição e capacitação dos gestores responsáveis pela
publicação de cada conjunto de dados no Portal de Dados
Abertos (dados.gov.br), conforme previsto no Plano de
Dados Abertos do FNDE;
. Automatização das rotinas de extração de dados para
publicação no portal.

R$ 77.279,56

Novo Portal FNDE

Organizar e atualizar as informações
disponibilizadas no portal do FNDE, aperfeiçoar
o layout para o padrão do Governo Federal,
mensurar acessos e ampliar os canais de
comunicação.

. Sítio do FNDE reformulado com o padrão de layout
seguindo as mesmas especificações do Governo Federal;
. Informações atualizadas e confiáveis disponibilizadas à
sociedade.

N/A

PPP_AI Monitoramento
do Plano de
Providências
Permanente da
Auditoria Interna

Desenvolver e implantar um novo módulo no
Sistema Integrado de Auditoria Interna
(INTEGRA), que possibilite à Coordenação de
Auditorias Internas (COAUD) o monitoramento
automatizado das recomendações do Plano de
Providências Permanente da Auditoria Interna
(PPP – AI), bem como a interação com as
respectivas unidades auditadas.

. Conhecimento mais amplo dos resultados dos trabalhos
de fiscalização e de auditoria executados pela AUDIT, a
partir da consolidação dos mesmos;
. Melhor monitoramento da implementação das
recomendações para saneamento das falhas, de acordo
com os prazos estabelecidos; Fácil acesso às
recomendações cadastradas no sistema INTEGRA pelas
diversas coordenações da AUDIT;
. Histórico das mensagens trocadas entre a COAUD e as
unidades auditadas.

R$ 74.893,52

Em execução

Em execução

R$ 0,00

Contratação Empresa Pública
para
Internalização do
SIGPC 3

Realizar planejamento da contratação de
serviço especializado de tecnologia da
informação e comunicação para a solução de
problemas relacionados à prestação de contas,
que possa atender em sua plenitude os anseios
dos gestores do sistema em todos os seus
prismas, de tempo, de qualidade, de custo e
principalmente de satisfação de atendimento,
que garanta a qualidade das entregas e que
assegure a manutenção da credibilidade dos
programas de governo que sempre foram
executados pelo FNDE.

A contratação da empresa pública para atuar no
desenvolvimento de novas soluções para o Sistema de
Gestão de Prestação de Contas – SIGPC.

R$ 10.000.000,00

Em execução

Encerrado

R$ 0,00

Projeto

1

2

Os custos foram calculados com base no esforço do serviço e de acordo com o escopo definido até o momento.
Os custos deste projeto não foram calculados e acompanhados pois ele foi desenvolvido por servidores.
3
Este projeto foi encerrado sem custos pois a contratação não aconteceu.
2

Situação em 2016 Situação em 2017 Orçamento Executado até o Momento

Em execução

Em execução

Encerrado

Encerrado

R$ 87.999,09

N/A

Objetivo

Resultados Esperados

Orçamento Planejado 1

SIGPC_PNAE Prestação de
Contas do FNDE 4

Aperfeiçoar o sistema SIGPC tornando-o capaz
de processar um processo de prestação de
contas do programa PNAE contemplando todas
as suas etapas (recebimento, análise,
notificação e medidas de exceção).

. Permitir que as entidades gestoras prestem contas dos
recursos recebidos do PNAE;
. Permitir ao FNDE identificar as prestações de contras
que cumpriram formalidade para realizar análise dos PC;
. Permitir a realização automática da análise técnica e
financeira dos PC;
. Permitir verificar os resultados das análises de PC
aprovando, rejeitando ou divergenciando as PCs.

R$ 388.298,74

Em execução

SIOPE Bimestral

Efetuar os ajustes necessários em módulos do
SIOPE (Sistema de informações sobre
Orçamento Público em Educação) de forma
que este sistema permita o preenchimento e
processamento dos dados da Declaração Anual
Sobre Orçamentos Públicos em Educação por
período (bimestral), conforme determinam as
normas legais

Cumprir de forma eficiente/eficaz as normas
constitucionais de divulgação bimestral dos dados de
aplicação em MDE – Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino - e as exigências referentes ao monitoramento e
acompanhamento dos recursos do FUNDEB; Permitir que
estados, municípios e o Distrito Federal prestem
informações relativas à aplicação de recursos na
educação dentro dos prazos previstos em lei.

R$ 294.106,70

Em execução

FIESGC_FIES Gestão da
Carteira 5

Desenvolvimento de um sistema de gestão de
carteira de forma independente, mas que
permita a integração com o atual sistema
SISFIES. Este sistema será responsável por
acompanhar, controlar e, posteriormente,
gerenciar o financiamento efetuado pelas
instituições financeiras e integrá-lo ao SISFIES
de forma que permita a implementação de
maiores controles para os gestores do fundo.

Sistema de Gestão de Carteira do FIES implantado; Maior
controle e acompanhamento dos financiamentos do FIES;
Acompanhamento da inadimplência dos beneficiários;
Automação do processo de execução de honra; Validação
dos pagamentos de taxas de administração aos agentes
financeiros; e; Manutenção das bases de dados dos
agentes financeiros e do SISFIES equalizada.

R$ 246.289,63

Em execução

Encerrado

R$ 25.216,16

SIGAE_2 - Sistema
Integrado de
Gestão Financeira
da Alimentação
Escolar 6

Desenvolver e implantar um novo sistema que
permita o controle dos repasses de recursos
financeiros do FNDE às Entidades Executoras,
apoiando o Programa Nacional de Alimentação
Escolar – PNAE, e aumentando a eficiência nos
processos de trabalho e na gestão das
informações, promovendo a transparência das
informações e fornecendo os subsídios
necessários aos dirigentes para tomada de
decisão.

. Otimização da gestão dos repasses dos recursos
financeiros do PNAE;
. Diminuição dos riscos de desperdício de recursos;
Confiabilidade das informações disponibilizadas ao
processo de tomada de decisão pela alta gestão;
. Aumento da eficácia do acompanhamento do PNAE
através da integração de atividades internas e externas
ao FNDE.

R$ 151.749,98

Em execução

Em execução

R$ 59.341,04

Projeto

4

Situação em 2016 Situação em 2017 Orçamento Executado até o Momento

Em execução

Encerrado

Houve incremento do escopo inicial o que acarretou no replanejamento do custo do projeto.
Projeto encerrado sem a conclusão do escopo pois se verificou a necessidade de realizar uma contratação ao invés do desenvolvimento da solução como planejado.
6
Houve incremento do escopo inicial o que acarretou no replanejamento do custo do projeto.
5

R$ 403.821,03

R$ 206.976,32

Projeto

Objetivo

Resultados Esperados

Diagnóstico
Implantação do
IPV6 7

Realizar a transição tecnológica do padrão de
transmissão de dados na Internet utilizado
atualmente, denominado IP versão 4 (IPv4),
para o protocolo IP versão 6 (IPv6).

LEE - Linux
Educacional
Endless 8

. Poder atualizar a versão do Sistema Operacional a
qualquer momento e em qualquer configuração de
máquina, resultando numa sobrevida do parque
tecnológico;
Desenvolver e customizar uma nova versão do
. Fornecer informações mais apresentáveis, organizadas e
Linux Educacional, usando como base o sistema
de fácil acesso ao professor; Independência de internet
operacional Endless a fim de ser uma
contínua para seu funcionamento (aplicativos que
plataforma alternativa ao Linux Educacional
funcionam off-line);
atualmente implantado, bem como realizar a
. Interface mais amigável e fácil de entendimento por
capacitação e treinamento para sua utilização
qualquer usuário;
. Portal educacional mais amplo com enciclopédias,
aplicativos, vídeos, palestras, entre outros;
. Mensuração da finalidade do uso dos equipamentos.

IGSTI Implantação de
Gestão dos
Serviços de TI

7
8

Reestruturação dos arranjos de Gerenciamento
de Serviço de TI (GSTI) do FNDE e
implementação da Solução BMC Remedy ITSM

100% das redes e equipamentos do FNDE utilizando o
protocolo IPv6.

. Gerenciamento e monitoramento de ativos de TI, em
conformidade com os processos ITIL;
. Monitoramento de sistemas operacionais,
equipamentos, dispositivos de rede, sistemas de banco
de dados, storage e serviços;
. Gestão de Serviços de TI em conformidade com os
processos de gestão de configuração;
. Gerenciamento de cumprimento de requisições;
. Gerenciamento de eventos;
. Gerenciamento de incidentes;
. Gerenciamento de problemas;
. Gerenciamento de nível de serviço;
. Gerenciamento de mudanças;
. Gerenciamento de implantação e liberação;
. Gerenciamento do catálogo de serviços (serviços
técnicos e de negocio);
. Gerenciamento de conhecimento;
. Parametrização da(s) ferramenta(s) fornecida(s) para
adequação aos processos implementados na organização;
. Transferência de tecnologia sobre a(s) ferramenta(s)
fornecida(s).

Orçamento Planejado 1

Situação em 2016 Situação em 2017 Orçamento Executado até o Momento

N/A

Em execução

Em execução

N/A

N/A

Em execução

Encerrado

N/A

R$ 4.718.217,80

Em execução

Em execução

R$ 4.090.410,80

Os custos deste projeto não foram calculados e acompanhados pois ele foi desenvolvido por servidores.
Projeto desenvolvido através de parceria que não envolveu o repasse de recursos, por isso não foram identificados custos diretos.

Projeto

Objetivo

Resultados Esperados

FNDE Digital

Implantação de aplicativo mobile, a ser
utilizado entregue nas plataformas IOS,
Android e Windows Phone, com o objetivo de
permitir aos usuários do FNDE, o acesso e
utilização do Sistema Eletrônico de
Informações, através de seus dispositivos
móveis.

Atualização dos
BDs: Oracle

Atualizar as versões do SGBD Oracle de 10.1,
10.2 e 11.2 para a versão 12c, fazendo com que SGBDs Oracle atualizados na versão 12c e patches de
os ambientes do FNDE estejam aderentes
correções da 12c aplicados.
recomendações do fabricante do produto.

AMSIGPC Aplicativo Móvel
SIGPC

IFIR Informatização do
Fluxo de
Incentivos e
Ressarcimentos

Desenvolver um aplicativo móvel que permita
aos gestores das entidades, aos funcionários e
colaboradores do FNDE, bem como ao cidadão,
acesso a informações relacionadas à prestação
de contas, a exemplo da adimplência ou
inadimplência de determinada entidade, além
do esclarecimento de dúvidas relacionadas ao
processo.

Prover à COGEO/CODEL uma solução
tecnológica, que permita a gestão centralizada
dos programas de incentivos disponibilizados
aos beneficiários do FNDE.

. FNDE Digital implantado e funcionado;
. Aumento da agilidade e produtividade dos processos
administrativos garantindo maior satisfação do público
usuário;
. Redução dos gastos com papel, impressão e
armazenamento;
. Integridade dos processos.

. Fácil acesso à consulta de adimplência/inadimplência
das entidades executoras (Eex) e unidades executoras
(Uex) quanto à prestação de contas;
. Esclarecimento das principais dúvidas quanto à
prestação de contas aos usuários;
. Divulgação automatizada e direcionada de notícias
relacionadas à prestação de contas;
. Comunicação ágil com os envolvidos na prestação de
contas;
. Fácil acesso a informações institucionais relacionadas ao
processo;
. Redução do atendimento pessoal realizado atualmente
pelas áreas envolvidas.

. Manter as informações dos beneficiários (servidores do
FNDE);
. Manter as informações e documentos digitalizados de
comprovação dos incentivos concedidos, tais como
contratos, notas fiscais, frequências mensais e outros;
. Permitir o preenchimento dos formulários ANEXOS das
portarias em seu ambiente virtual;
. Disparar alertas /comunicados aos beneficiários
cadastrados;
. Efetuar o controle e o fechamento entre os dados
orçamentários e o processamento financeiro dos
pagamentos em contas correntes previamente
cadastradas.

Orçamento Planejado 1

Situação em 2016 Situação em 2017 Orçamento Executado até o Momento

R$ 100.000,00

Em execução

Encerrado

R$ 74.107,47

R$ 142.971,20

Em execução

Encerrado

R$ 0,00

R$ 298.152,42

N/A

Em execução

R$ 0,00

R$ 186.629,82

N/A

Em execução

R$ 0,00

Resultados Esperados

Orçamento Planejado 1

Informatizar totalmente o processo de
Promoção e Progressão, abolindo os controles
em planilhas Excel, tornando o processo ágil e
seguro.

. Assertividade na concessão das progressões e
promoções funcionais;
. Agilidade na concessão e respectivos efeitos financeiros;
. Transparência no processo aos servidores abrangidos;
. Diminuição do retrabalho;
. Melhor aproveitamento da equipe técnica nos
processos da unidade em virtude da redução de
operações manuais; e
. Disponibilização de informações gerenciais relativas ao
desenvolvimento dos servidores nas Carreiras e no PEC.

R$ 89.993,02

N/A

Em execução

R$ 0,00

Desenvolvimento e implantação de uma nova
solução sistêmica que consiga atender de
forma segura, eficiente e eficaz:
. As evoluções do Programa Dinheiro Direto na
Escola e de suas Ações Agregadas;
. O monitoramento, a fiscalização, o controle e
avaliação da política pública, oferecendo um
CSGPDDE processamento de dados flexível e seguro,
Criação do Novo
integrado com os sistemas envolvidos no
Sistema de Gestão processo de repasse e fiscalização do PDDE
do Programa
(Exemplos: SIGEF e SIGPC);
Dinheiro Direto na . O pagamento às entidades beneficiárias e a
Escola 9
disponibilização de relatórios sintéticos e
analíticos para apoio à gestão do programa;
. A reprogramação de saldos quando
necessário;
. A disponibilização de base de dados confiável
e um sistema com rotinas e fluxos de trabalho
que atendam o modelo atual de
operacionalização e execução do programa.

. Obter maior controle e transparência na aplicação de
recursos, monitoramento permanente e integrado,
prestação de assistência técnica e financeira aos entes
governamentais e demais envolvidos no sistema
educacional, aprimoramento e institucionalização dos
processos de trabalho e de gestão, aprimoramento da
gestão do programa e ações educacionais e gestão dos
investimentos governamentais;
. Assegurar a gestão de recursos orçamentários e
financeiros através da solução sistêmica que será
implantada para uso da diretoria;
. Automatização da gestão das informações do programa,
possibilitando a realização de repasses;
. Prover maior eficiência operacional minimizando assim
a probabilidade de erros manuais, facilitando o acesso a
informações relevantes e a recuperação de dados
orçamentários e financeiros;
. Garantir da integridade das informações, uma vez que o
sistema irá validar as regras de negócio de cada processo
envolvido;
. Permitir distribuição correta, rápida e precisa de
informações necessárias nas tomadas de decisões e
prestações de contas necessárias para a alta gestão do
órgão.

N/A

N/A

Em execução

N/A

Projeto

IPPP Informatização
dos Processos de
Promoção e
Progressão

9

Objetivo

Projeto em fase de iniciação. Como o escopo ainda não está definido não foi possível estimar o custo.

Situação em 2016 Situação em 2017 Orçamento Executado até o Momento

Projeto

Objetivo
Disponibilizar uma visão gerencial e de
desempenho ao processo de prestação de
contas de forma automatizada com análises
gerenciais para auxiliar o processo decisório e
facilitar o planejamento de atividades de
monitoramento do desempenho do SIGPC e de
suas ações agregadas, definição de prioridades,
produção de relatórios, com vistas a subsidiar a
gestão nacional na tomada de decisão,
correção de rumos, apontar problemas, bem
como contribuir para efetividade no controle
financeiro

Resultados Esperados

Orçamento Planejado 1

Situação em 2016 Situação em 2017 Orçamento Executado até o Momento

. Geração dos relatórios gerenciais sistematizados;
. Acompanhar o desempenho do processo de Prestação
de Contas;
. Auxiliar a priorização das análises.

N/A

N/A

Em execução

N/A

BI - Controle RH Fase I 11

Realizar a criação de Painéis de Controle com o
objetivo de fornecer e acompanhar as
informações relacionadas aos “Recursos
Humanos” do FNDE, no âmbito da Força de
Trabalho e Absenteísmo para auxiliar o
monitoramento e subsidiar a tomada de
decisão dos gestores dessa instituição.

. Painéis que proporcionem o acesso rápido e flexível às
informações de negócio.
. Adquirir informações claras e precisas quando
necessário, principalmente para o planejamento
estratégico.

N/A

N/A

Em execução

N/A

BI - PDDE - Fase I 12

Desenvolver análises gerenciais para auxiliar o
processo decisório e facilitar o planejamento
de atividades de monitoramento do
desempenho do PDDE e de suas ações
agregadas, definição de prioridades, critérios e
procedimentos para levantamento de dados,
seleção de público e produção de relatórios,
com vistas a subsidiar a gestão nacional na
tomada de decisão, promoção de ajustes,
correção de rumos, solução de problemas, bem
como contribuir para o exercício do controle
social

A gestão eficiente do monitoramento, essencial para a
qualificação do PDDE em sua execução e fundamental
para os procedimentos de planejamento, aplicação e
controle dos recursos financeiros disponibilizados pelo
FNDE

N/A

N/A

Em execução

N/A

BI - SIGPC 10

10

Os custos deste projeto não foram calculados e acompanhados pois ele foi desenvolvido por equipe interna.
Os custos deste projeto não foram calculados e acompanhados pois ele foi desenvolvido por equipe interna.
12
Os custos deste projeto não foram calculados e acompanhados pois ele foi desenvolvido por equipe interna.
11

Projeto

EC - Educação
Conect@da 13

Objetivo

Universalizar a conexão em banda larga das
escolas públicas brasileiras de Ensino
Fundamental e Médio, permitindo o amplo
acesso de alunos e professores à internet de
alta velocidade, recursos didáticos de
qualidade e formações para práticas
pedagógicas com tecnologia.

Implantação dos processos de Gerenciamento
de Serviços, onde abrange: Gerenciamento de
GSTI Catálogo de Serviços, Cumprimento de
Gerenciamento de
Requisição, Gerenciamento de Mudança,
Serviços de TI
Gerenciamento de Eventos, Gerenciamento de
Incidentes e Gerenciamento de Problema.

13

Resultados Esperados

. Melhoria no processo de ensino-aprendizagem;
. Superar as barreiras tecnologias, nas comunicações e na
informação para alunos e professores de regiões remotas
e com baixa conectividade;
. Assegurar universalização do acesso como direito
referente à educação;
. Possibilitar e estimular a formação inicial e continuada
de professores para a alfabetização de crianças, com o
conhecimento de novas tecnologias educacionais e
práticas pedagógicas inovadoras;
. Aprimorar os sistemas educacionais, visando garantir
condições de acesso, permanência, participação e
aprendizagem, por meio da oferta de recursos
educacionais digitais;
. Promover a utilização de recursos educacionais digitais
em sala de aula;
. Reduzir a evasão escolar;
. Facilitar o processo de aprendizagem;
. Possibilitar o acesso ao material didático digital.
. Gerenciamento e monitoramento de ativos de TI, em
conformidade com os processos ITIL;
. Monitoramento de sistemas operacionais,
equipamentos, dispositivos de rede, sistemas de banco
de dados, storage e serviços;
. Gestão de Serviços de TI em conformidade com os
processos de gestão de configuração;
. Gerenciamento de cumprimento de requisições ;
. Gerenciamento de eventos;
. Gerenciamento de incidentes;
. Gerenciamento de problemas;
. Gerenciamento de mudanças;
. Gerenciamento do catálogo de serviços (serviços
técnicos e de negócio);
. Parametrização da(s) ferramenta(s) fornecida(s) para
adequação aos processos implementados na organização.

Os custos deste projeto não foram calculados e acompanhados pois ele foi desenvolvido por equipe interna.

Orçamento Planejado 1

N/A

R$

6.204.695,04

Situação em 2016 Situação em 2017 Orçamento Executado até o Momento

N/A

Em execução

N/A

N/A

Em execução

R$ 2.084.597,02

Projeto

IFG - Implantação
da Ferramenta
GIT 14

PEM - Projeto
Exadata
Migração 15

14
15

Objetivo

Substituir a atual ferramenta de controle de
versão centralizada SVN, por uma ferramenta
com controle de versão distribuído GIT. Após a
substituição da ferramenta, todos os
repositórios constantes no SVN serão migrados
para o GIT, inclusive o que se refere ao
versionamento de código fonte de sistemas.

Resultados Esperados

. Todos os repositórios migrados e configurados no
GITLab;
. Áreas envolvidas capacitadas no uso da ferramenta;
. Divulgação oficial para formalizar a substituição da
ferramenta SNV pelo GITLab.

. Consolidação das bases de dados;
. Maior confiabilidade no momento da migração para a
Base EXADATA;
. Replicar em tempo real as bases de dados em SGBD
Oracle entre FNDE e MEC (contingência);
. Garantir a disponibilidade e integridade das informações
custeadas pelo FNDE e MEC;
. Ampliar a capacidade computacional dos bancos em
Realizar a migração de todas as bases para uma SGBD Oracle;
. Implantar arquitetura de alta disponibilidade, alto
mesma versão Oracle, que, no caso, com a
implantação do Exadata essa versão será a 12c. desempenho, escalabilidade e suporte com redundância
e contingenciamento de dados;
. Preservar conhecimento tecnológico já adquirido e
disseminado pelo corpo técnico;
. Prover alto desempenho no processamento de
consultas e transações com troca de informações em
barramento de I/O de alta velocidade de comunicação;
. Consolidar ambientes OLTP e OLAP em uma única
solução de forma a prover economicidade;
. Prover contingência física e lógica com a duplicação dos
dois ambientes;
. Administração menos complexa;
. Dispor de Suporte e SLA de um único fornecedor tanto
para hardware quanto para software;
. Elevar a níveis de excelência os serviços prestados à
sociedade, de forma a preservar a imagem das
instituições das consequências negativas ocasionadas
pelas indisponibilidades de seus sistemas de informações;

Os custos deste projeto não foram calculados e acompanhados pois ele foi desenvolvido por equipe interna.
Os custos deste projeto não foram calculados e acompanhados pois ele foi desenvolvido por equipe interna.

Orçamento Planejado 1

Situação em 2016 Situação em 2017 Orçamento Executado até o Momento

N/A

N/A

Em execução

N/A

N/A

N/A

Em execução

N/A

Projeto

Objetivo

PEII - Projeto
Exadata
Implantação e
Integração

Dotar o FNDE e o MEC de um ambiente de alto
desempenho, alta disponibilidade
escalabilidade referente ao banco de dados
Oracle, que sustenta os sistemas críticos das
entidades.

PM - Painel
Mobile

Desenvolver e implantar uma solução para
dispositivos móveis – smartphones e tablets,
em que será possível obter as informações dos
programas geridos pelo FNDE, principalmente
aquelas referentes à transferência de recursos
financeiros.

Resultados Esperados

. Replicar em tempo real as bases de dados em SGBD
Oracle entre FNDE e MEC (contingência);
. Garantir a disponibilidade e integridade das informações
custeadas pelo FNDE e MEC;
. Ampliar a capacidade computacional dos bancos em
SGBD Oracle;
. Implantar arquitetura de alta disponibilidade, alto
desempenho, escalabilidade e suporte com redundância
e contingenciamento de dados;
. Preservar conhecimento tecnológico já adquirido e
disseminado pelo corpo técnico;
. Prover alto desempenho no processamento de
consultas e transações com troca de informações em
barramento de I/O de alta velocidade de comunicação;
. Consolidar ambientes OLTP e OLAP em uma única
solução de forma a prover economicidade;
. Prover contingência física e lógica com a duplicação dos
dois ambientes;
. Administração menos complexa;
. Dispor de Suporte e SLA de um único fornecedor tanto
para hardware quanto para software;
. Elevar a níveis de excelência os serviços prestados à
sociedade, de forma a preservar a imagem das
instituições das consequências negativas ocasionadas
pelas indisponibilidades de seus sistemas de informações.

. Obtenção e fornecimento das informações referentes
aos programas do FNDE de forma simples, rápida, segura
e eficiente, de qualquer lugar que tenha internet;
. Caso seja aberto ao público externo, espera-se a
diminuição da quantidade de pedidos através dos e-SIC,
economizando assim tempo e dinheiro relacionados a
respostas a estes pedidos;
. Disseminação nesta autarquia da cultura de acesso à
informação e disponibilização de dados públicos.

Orçamento Planejado 1

Situação em 2016 Situação em 2017 Orçamento Executado até o Momento

R$ 7.777.235,00

N/A

Em execução

R$ 7.081.715,00

R$ 775.191,86

N/A

Em execução

R$ 580.851,45

Projeto
RMDS Reestruturação da
Matodologia de
Desenvolvimento
de Software 16

SCEF - sistema de
Controle de
Eventos e
Frequência

16

Objetivo
Avaliação, reestruturação, atualização e
publicação na TI Virtual da Metodologia de
Desenvolvimento de Software (MDS), a ser
utilizada no desenvolvimento de sistemas pela
Coordenação Geral de Desenvolvimento de
Sistemas da CGDES/DIRTE.

Migrar o atual sistema que funciona
localmente em um notebook para uma solução
coorporativa e segura, que viabilize a completa
gestão e controle dos eventos realizados no
Programa do Livro.

Resultados Esperados

Orçamento Planejado 1

Situação em 2016 Situação em 2017 Orçamento Executado até o Momento

N/A

N/A

Em execução

N/A

R$ 84.557,20

N/A

Em execução

R$ 0,00

A Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas esteja
atualizada na TI virtual do FNDE para uso da DIRTI.

. Obter maior controle e transparência na participação
dos selecionados nos eventos, monitoramento
permanente e integrado do controle de frequência dos
participantes nos eventos;
. Aprimoramento e institucionalização dos processos de
trabalho e de gestão, aprimoramento da gestão de
programas e ações educacionais e gestão dos
investimentos governamentais no que tange a
capacitação das Secretarias Estaduais, Municipais e
Escolas Federais de Ensino no Programa do Livro;
. Assegurar a gestão dos eventos em uma solução
sistêmica que será implantada para uso da Diretoria em
questão;
. Prover maior eficiência operacional minimizando assim
a probabilidade de erros manuais, facilitando o acesso a
informações relevantes e a recuperação de dados quando
necessário;
. Garantia da integridade das informações, uma vez que o
sistema irá validar as regras de negócio inerente a cada
evento, credenciamento, frequência além das
informações dos participantes;
. Permitir uma distribuição correta, rápida e precisa de
informações necessárias nas tomadas de decisões a partir
da geração de relatórios gerenciais;
. Maior credibilidade e agilidade na emissão dos
certificados de participação dos eventos.

Os custos deste projeto não foram calculados e acompanhados, pois ele foi desenvolvido por equipe interna.

Projeto

Objetivo

Desenvolver e implantar uma solução
tecnológica por meio do desenvolvimento de
um novo sistema que:
. Proporcione a integração com os demais
sistemas necessários para obter os dados para
realizar a execução orçamentaria e financeira
de ambas as diretorias (DIRAE e DIGEF);
. Proporcione o monitoramento das ações de
transferências de recursos suplementares aos
STDGR - Sistema
entes federativos e entidades parceiras;
de Transferência
. Padronize a forma de recebimento das
Direta e Gestão de informações dos programas geridos a fim de
Recursos
estruturar os processos de transferência de
dados validando os dados recebidos e
garantindo a integridade das informações (de
acordo com a regra de cada programa);
. Garantir o correta transferência de recursos
evitando pagamentos indevidos nos
respectivos programas;
. Permita a geração de relatórios que
possibilitem a gestão das informações e
informatização do processo.

Desenvolver um sistema que possibilite a
MAVS - Módulo
confirmação das informações declaradas ao
de
SIOPE, tanto por parte dos (as)Secretários (as)
Acompanhamento de Educação dos Estados, Municípios e DF,
e Validação do
quanto dos (as) Presidentes dos Conselhos de
SIOPE
Acompanhamento e Controle Social do
FUNDEB(CACS– FUNDEB).

Resultados Esperados

. Obter maior controle e transparência na aplicação de
recursos, monitoramento permanente e integrado,
prestação de assistência técnica e financeira aos entes
governamentais e demais envolvidos no sistema
educacional, aprimoramento e institucionalização dos
processos de trabalho e de gestão, aprimoramento da
gestão de programas e ações educacionais e gestão dos
investimentos governamentais;
. Assegurar a gestão de recursos orçamentários e
financeiros através da solução sistêmica que será
implantada para uso das diretorias;
. Automatização da gestão das informações dos
programas educacionais, censo escolar e per capta por
munícipio possibilitando a realização de cálculos de
valores de repasses e descontos;
. Prover maior eficiência operacional minimizando assim
a probabilidade de erros manuais, facilitando o acesso a
informações relevantes e a recuperação de dados
orçamentários e financeiros;
. Garantia da integridade das informações, uma vez que o
sistema irá validar as regras de negócio de cada programa
envolvido;
. Permitir uma distribuição correta, rápida e precisa de
informações necessárias nas tomadas de decisões e
prestações de contas necessárias para a alta gestão do
órgão.
. Responsabilizar os gestores finais pelo processo de
declaração;
. Permitir a participação dos gestores das SECRETARIAS E
CACS;
. Ampliar o ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO DOS
RESCURSOS de educação PELOS GESTORES;
. Promover transparência às informações;
. Agilizar e automatizar o processo de apresentação dos
relatórios bimestrais.

Orçamento Planejado 1

Situação em 2016 Situação em 2017 Orçamento Executado até o Momento

R$ 184.697,08

N/A

Em execução

R$ 0,00

R$ 53.150,24

Em execução

Encerrado

R$ 50.734,32

Projeto

Objetivo

Integrar todos os sistemas que utilizam os
SEI_Integração serviços atualmente providos pelo sistema
Integração com o
DOCUMENTA ao SEI, assim como adaptá-los
Sistema Eletrônico
para estarem em conformidade com o Número
17
de Informação
Único de Protocolo (NUP).

17

Resultados Esperados

Orçamento Planejado 1

Espera-se com as entregas deste projeto que o FNDE seja
capaz de executar seus processos de gestão de protocolo
e tramitação eletrônica de documentos em conformidade
com os normativos vigentes.

R$ 237.522,76

O custo planejado está considerando apenas da parte do NUP, pois a parte de integração ainda está sendo levantada.

Situação em 2016 Situação em 2017 Orçamento Executado até o Momento

Em execução

Em execução

R$ 0,00

Anexo IX do RGFNDE 2017
Balanços, Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO

BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTITULO

26298 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR

26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

Receitas Orçamentárias

PERIODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSAO
23/01/2018

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS
ESPECIFICAÇÃO

EXERCICIO
2017

DISPÊNDIOS
2017

2016

22.152.907.646,48

ESPECIFICAÇÃO

21.343.254.558,21 Despesas Orçamentárias

2017

2016

58.491.587.065,33

56.741.388.750,05

Ordinárias

10.136.473,13

4.088.188,94

Ordinárias

9.465.697.604,84

15.694.101.151,00

Vinculadas

22.494.136.761,18

21.610.774.762,30

Vinculadas

49.025.889.460,49

41.047.287.599,05

8.712.152.713,18

8.495.496.862,24

10.425.577.809,32

11.480.800.621,40

12.170.707.518,32

11.829.532.089,61

1.611.276.529,68

1.285.745.810,45

-351.365.587,83

-271.608.393,03

Educação
Transferências Constitucionais e Legais
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas
(-) Deduções da Receita Orçamentária

Transferências Financeiras Recebidas
Resultantes da Execução Orçamentária

Educação
Seguridade Social (Exceto RGPS)

1.373.194.212,17

1.439.519.618,21

Operação de Crédito

19.960.574.269,72

12.922.175.133,00

Transferências Constitucionais e Legais

12.531.891.883,00

11.830.438.368,00

Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas

3.506.346.458,41

1.570.641.063,44

Outros Recursos Vinculados a Fundos

1.228.304.827,87

1.803.712.795,00

78.202.323.970,52

79.941.724.972,37 Transferências Financeiras Concedidas

41.548.966.683,52

41.079.797.562,44

19.688.752.406,62

18.079.982.401,34

68.838.508.116,07

67.130.739.532,95

Repasse Recebido

49.346.344.902,32

49.390.762.198,52

Repasse Concedido

Sub-repasse Recebido

19.492.163.213,75

17.739.977.334,43

Sub-repasse Concedido

9.363.815.854,45

12.810.985.439,42

9.160.898.847,84

12.554.773.408,39

Independentes da Execução Orçamentária
Transferências Recebidas para Pagamento de RP
Demais Transferências Recebidas

1.156.295,40

189.268,27

201.760.711,21

256.022.762,76

Aporte ao RPPS

-

-

Aporte ao RGPS

-

-

Movimentação de Saldos Patrimoniais

Recebimentos Extraorçamentários
Inscrição dos Restos a Pagar Processados

11.049.293.304,42

Resultantes da Execução Orçamentária

Repasse Devolvido
Independentes da Execução Orçamentária
Transferências Concedidas para Pagamento de RP

181.153.977,69

330.678.956,35

19.492.163.213,75

17.739.977.334,43

15.435.215,18

9.326.110,56

21.860.214.276,90

22.999.815.161,10

1.350.635.106,68

3.055.731.874,01

20.509.579.170,22

19.944.083.287,09

Aporte ao RPPS

-

-

Aporte ao RGPS

-

-

10.599.792.905,07

14.345.935.769,74

Movimento de Saldos Patrimoniais

11.013.835.597,51 Despesas Extraorçamentárias

10.784.245,32

11.543.562,02

180.817.099,56

997.219.756,31

Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados

6.177.334.112,86

7.190.039.157,48

Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados

5.549.724.901,98

9.605.813.393,61

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

4.861.005.609,79

3.812.082.498,56

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

4.869.081.567,08

3.741.479.060,51

169.336,45

170.379,45

169.336,45

1.423.559,31

Outros Recebimentos Extraorçamentários
Restituições a Pagar

169.336,45

Arrecadação de Outra Unidade
Demais Recebimentos
Saldo do Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL

1.043,00

Pagamento dos Restos a Pagar Processados

Outros Pagamentos Extraorçamentários
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores

169.336,45

Demais Pagamentos

1.423.559,31

169.336,45
2.381.420.692,05

2.249.727.646,19 Saldo para o Exercício Seguinte

3.145.598.959,55

2.381.420.692,05

2.249.727.646,19

3.145.598.959,55

2.381.420.692,05

113.785.945.613,47

114.548.542.774,28

113.785.945.613,47

Caixa e Equivalentes de Caixa

114.548.542.774,28 TOTAL

2.381.420.692,05

MINISTÉRIO DA FAZENDA
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EXERCICIO
2018

PERIODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSAO
12/01/2018

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

SALDO

RECEITAS CORRENTES

-

-

2.817.454.377,25

2.817.454.377,25

Receitas Tributárias

-

-

-

-

Impostos

-

-

-

-

Taxas

-

-

-

-

Contribuições de Melhoria

-

-

-

-

Receitas de Contribuições

-

-

2.800.035.912,06

2.800.035.912,06

Contribuições Sociais

-

-

2.800.035.912,06

2.800.035.912,06

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico

-

-

-

-

Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.

-

-

-

-

-

-

2.463.673,46

2.463.673,46

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

-

-

-

-

Valores Mobiliários

-

-

2.463.673,46

2.463.673,46

Delegação de Serviços Públicos

-

-

-

-

Exploração de Recursos Naturais

-

-

-

-

Exploração do Patrimônio Intangível

-

-

-

-

Cessão de Direitos

-

-

-

-

Demais Receitas Patrimoniais

-

-

-

-

Receita Agropecuária

-

-

-

-

Receita Industrial

-

-

-

-

Receitas de Serviços

-

-

6.505.108,13

6.505.108,13

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

-

-

-

-

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte

-

-

-

-

Serviços e Atividades Referentes à Saúde

-

-

-

-

Serviços e Atividades Financeiras

-

-

6.505.108,13

6.505.108,13

Outros Serviços

-

Receita Patrimonial

-

-

-

Transferências Correntes

-

-

-

-

Outras Receitas Correntes

-

-

8.449.683,60

8.449.683,60

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

-

-

-

-

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

-

-

8.449.683,60

8.449.683,60

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público

-

-

-

-

Demais Receitas Correntes

-

-

-

-

RECEITAS DE CAPITAL

-

-

31.614.044,42

31.614.044,42

Operações de Crédito

-

-

-

-

Operações de Crédito - Mercado Interno

-

-

-

-

Operações de Crédito - Mercado Externo

-

-

-

-

-

-

-

-

Alienação de Bens Móveis

-

-

-

-

Alienação de Bens Imóveis

-

-

-

-

Alienação de Bens Intangíveis

-

-

-

-

Amortização de Empréstimos

-

-

31.614.044,42

31.614.044,42

Transferências de Capital

-

-

-

-

Outras Receitas de Capital

-

-

-

-

Alienação de Bens

MINISTÉRIO DA FAZENDA
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2018
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PAGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

SALDO

Integralização do Capital Social

-

-

-

-

Resultado do Banco Central do Brasil

-

-

-

-

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional

-

-

-

-

Resgate de Títulos do Tesouro Nacional

-

-

-

-

Demais Receitas de Capital

-

-

-

-

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

-

-

-

-

SUBTOTAL DE RECEITAS

-

-

2.849.068.421,67

2.849.068.421,67

REFINANCIAMENTO

-

-

-

-

-

-

-

-

Mobiliária

-

-

-

-

Contratual

-

-

-

-

-

-

-

-

Mobiliária

-

-

-

-

Contratual

-

-

-

-

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO

-

-

2.849.068.421,67

2.849.068.421,67

TOTAL

-

-

2.849.068.421,67

2.849.068.421,67

DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA

-

-

-

-

Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro

-

-

-

-

Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação

-

-

-

-

Créditos Cancelados Líquidos

-

-

-

-

Créditos Adicionais Reabertos

-

-

-

-

Operações de Crédito - Mercado Interno

Operações de Crédito - Mercado Externo

DESPESA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS

SALDO DA DOTAÇÃO

38.033.920.707,00

38.033.920.707,00

4.131.422,04

2.573,49

-

38.029.789.284,96

Pessoal e Encargos Sociais

158.917.556,00

158.917.556,00

-

-

-

158.917.556,00

Juros e Encargos da Dívida

-

-

-

-

-

-

Outras Despesas Correntes

37.875.003.151,00

37.875.003.151,00

4.131.422,04

2.573,49

-

37.870.871.728,96

20.344.782.216,00

20.344.782.216,00

-

-

-

20.344.782.216,00

1.845.607.352,00

1.845.607.352,00

-

-

-

1.845.607.352,00

Inversões Financeiras

18.499.174.864,00

18.499.174.864,00

-

-

-

18.499.174.864,00

Amortização da Dívida

DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos

-

-

-

-

-

-

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

-

-

-

-

-

-

RESERVA DO RPPS

-

-

-

-

-

-

58.378.702.923,00

58.378.702.923,00

4.131.422,04

2.573,49

-

58.374.571.500,96

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dívida Mobiliária

-

-

-

-

-

-

Outras Dívidas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dívida Mobiliária

-

-

-

-

-

-

Outras Dívidas

-

-

-

-

-

-

SUBTOTAL DAS DESPESAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO
Amortização da Dívida Interna

Amortização da Dívida Externa
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DESPESA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃO INICIAL

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO

DOTAÇÃO ATUALIZADA

58.378.702.923,00

DESPESAS EMPENHADAS

58.378.702.923,00

DESPESAS LIQUIDADAS

4.131.422,04

SUPERÁVIT

DESPESAS PAGAS

SALDO DA DOTAÇÃO

2.573,49

-

58.374.571.500,96

2.573,49

-

55.529.634.501,33

2.844.936.999,63

TOTAL

58.378.702.923,00

58.378.702.923,00

-2.844.936.999,63

2.849.068.421,67

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES

INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

INSCRITOS EM 31 DE
DEZEMBRO DO EXERCÍCIO
ANTERIOR

LIQUIDADOS

PAGOS

CANCELADOS

SALDO

2.100.726.657,25

4.129.480.082,63

8.279.258,02

8.189.413,13

546.622,88

6.221.470.703,87

Pessoal e Encargos Sociais

-

516.433,46

12.618,24

-

-

516.433,46

Juros e Encargos da Dívida

-

-

-

-

-

-

Outras Despesas Correntes

2.100.726.657,25

4.128.963.649,17

8.266.639,78

8.189.413,13

546.622,88

6.220.954.270,41

8.211.658.067,46

2.047.854.030,23

10.206.312,40

1.134.998,59

3.716.122,61

10.254.660.976,49

7.416.885.835,86

1.622.996.297,23

757.839,97

757.839,97

3.716.122,61

9.035.408.170,51

Inversões Financeiras

794.772.231,60

424.857.733,00

9.448.472,43

377.158,62

-

1.219.252.805,98

Amortização da Dívida

-

-

-

-

-

-

10.312.384.724,71

6.177.334.112,86

18.485.570,42

9.324.411,72

4.262.745,49

16.476.131.680,36

DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos

TOTAL

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES

INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR

INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

PAGOS

CANCELADOS

SALDO

12.487.624,41

3.499.228,48

389.693,19

-

15.597.159,70

Pessoal e Encargos Sociais

-

719.840,26

363.720,89

-

356.119,37

Juros e Encargos da Dívida

-

-

-

-

-

Outras Despesas Correntes

12.487.624,41

2.779.388,22

25.972,30

-

15.241.040,33

209.361.932,53

10.000.001,84

10.036.742,45

-

209.325.191,92

206.668.466,87

-

36.740,61

-

206.631.726,26

Inversões Financeiras

2.693.465,66

10.000.001,84

10.000.001,84

-

2.693.465,66

Amortização da Dívida

-

-

-

-

-

221.849.556,94

13.499.230,32

10.426.435,64

-

224.922.351,62

DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos

TOTAL
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ATIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa
Créditos a Curto Prazo
Créditos Tributários a Receber
Empréstimos e Financiamentos Concedidos
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo
Estoques
Ativo Não Circulante Mantido para Venda
VPDs Pagas Antecipadamente
ATIVO NÃO CIRCULANTE

PERIODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSAO
12/01/2018

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO
ESPECIFICAÇÃO

EXERCICIO
2018

PASSIVO
2017

2016

ESPECIFICAÇÃO

3.207.994.473,97

3.145.598.959,55

460.343,34

762.903,32

-31.415.943,52

198.100,90

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

133.391.053,97

133.391.053,97

198.100,90

198.100,90

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

39.744,97

37.324,51

1.615,33

1.615,33

-31.614.044,42

Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo

Obrigações Fiscais a Curto Prazo

4.308.807.032,53

4.308.807.032,53

-

-

681.233,82

681.233,82

-

8.194,11

8.194,11

566.796.093,33

Obrigações de Repartição a Outros Entes

-

Provisões a Curto Prazo

115.312.177,73

115.312.177,73

Demais Obrigações a Curto Prazo

317.591.157,99

313.678.514,75

1.547.616.356,23

1.547.616.356,23

8.194,11

83.022.030.087,77

83.012.830.207,00

Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo

76.638.419.123,51

76.638.667.715,17

75.647.493.494,96

75.647.742.086,62

990.925.628,55

990.925.628,55

Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

5.038.625.728,68

Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo

Empréstimos e Financiamentos Concedidos
Dívida Ativa Não Tributária

Estoques
Investimentos
Participações Permanentes

-

-

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

1.547.616.356,23

1.547.616.356,23

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo

-

-

Obrigações Fiscais a Longo Prazo

-

-

5.038.625.728,68

Provisões a Longo Prazo

-

-

1.344.985.235,58

1.335.536.763,15

Demais Obrigações a Longo Prazo

-

-

-

-

Resultado Diferido

-

-

2.114.412.449,56

2.110.799.945,84

22,40

22,40 TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL

0,09

0,09

0,09

0,09

-

-

Propriedades para Investimento

-

-

(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos

-

-

(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos

-

-

-

-

Investimentos do RPSS de Longo Prazo

-

-

(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS

-

-

22,31

22,31

22,31

22,31

-

-

153.722.003,34

153.322.003,34

21.625.630,60

21.225.630,60

Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial
Propriedades para Investimento

Investimentos do RPSS de Longo Prazo

Demais Investimentos Permanentes
Demais Investimentos Permanentes
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.
Imobilizado
Bens Móveis
Bens Móveis

21.625.630,60

21.225.630,60

(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis

-

-

(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis

-

-

132.096.372,74

132.096.372,74

135.574.554,92

135.574.554,92

-3.478.182,18

-3.478.182,18

-

-

Bens Imóveis
Bens Imóveis
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis

563.183.589,61

-

83.168.548.372,00 PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Créditos a Longo Prazo

2016

7.455.293.520,91 PASSIVO CIRCULANTE

83.178.148.252,77

Ativo Realizável a Longo Prazo

2017

7.486.074.990,91

ESPECIFICAÇÃO

2017

2016

Patrimônio Social e Capital Social

-

-

Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)

-

-

Reservas de Capital

-

-

Ajustes de Avaliação Patrimonial

-

-

Reservas de Lucros

-

-

Demais Reservas

-

-

88.549.810.794,12

88.513.041.947,07

37.017.438,71

19.900.903.090,63

Resultados Acumulados
Resultado do Exercício
Resultados de Exercícios Anteriores

102.776.317.650,85

82.875.414.560,22

Ajustes de Exercícios Anteriores

-14.263.524.295,44

-14.263.275.703,78

(-) Ações / Cotas em Tesouraria
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

-

-

88.549.810.794,12

88.513.041.947,07
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ATIVO

PASSIVO
-

ESPECIFICAÇÃO

2017

2016
ESPECIFICAÇÃO

Intangível
Softwares
Softwares

2.396.139,26

2.396.139,26

2.396.139,26

2.396.139,26

6.586.950,71

6.586.950,71

-4.190.811,45

-4.190.811,45

-

-

-

-

Marcas, Direitos e Patentes Industriais

-

-

(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind

-

-

(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.

-

-

-

-

Direitos de Uso de Imóveis

-

-

(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis

-

-

(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis

-

-

(-) Amortização Acumulada de Softwares
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares
Marcas, Direitos e Patentes Industriais

Direitos de Uso de Imóveis

Diferido

-

TOTAL DO ATIVO

2017

2016

-

90.664.223.243,68

90.623.841.892,91 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

90.664.223.243,68

ATIVO

90.623.841.892,91

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO

2017

ATIVO FINANCEIRO
ATIVO PERMANENTE

2016

ESPECIFICAÇÃO

3.207.994.473,97

3.145.598.959,55 PASSIVO FINANCEIRO

87.456.228.769,71

87.478.242.933,36 PASSIVO PERMANENTE

2017

2016

16.785.568.640,00

SALDO PATRIMONIAL

16.800.575.603,64

1.799.943.179,77

1.799.943.179,77

72.078.711.423,91

72.023.323.109,50

Quadro de Compensações
ATIVO

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO
2017

2016

2017

ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS

2016

ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos
336.557.377,46

335.814.259,10 SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

7.045.885.229,55

6.993.873.625,64

336.557.377,46

335.814.259,10

7.045.885.229,55

6.993.873.625,64

Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar

117.383.733,48

116.640.615,12

Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut

Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong

105.138.222,99

105.138.222,99

Direitos Contratuais a Executar

114.035.420,99

114.035.420,99

-

-

Execução dos Atos Potenciais Ativos

Outros Atos Potenciais Ativos a Executar
TOTAL

336.557.377,46

Execução dos Atos Potenciais Passivos

-

-

Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên

1.922.880.303,89

1.916.752.384,63

Obrigações Contratuais a Executar

5.123.004.925,66

5.077.121.241,01

Outros Atos Potenciais Passivos a Executar

335.814.259,10 TOTAL

-

-

7.045.885.229,55

6.993.873.625,64

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS

SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO

Recursos Ordinários

-2.455.126.888,16

Recursos Vinculados

-11.122.447.277,87

Educação
Seguridade Social (Exceto RGPS)

-8.147.374.200,84
-1.207.590,87
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DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Operação de Crédito
Transferências Constitucionais e Legais
Previdência Social (RGPS)
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas
Outros Recursos Vinculados a Fundos
TOTAL
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SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO
-331.519.979,35
-1.562.053.867,60
329,68
-695.434.242,01
-384.857.726,88
-13.577.574.166,03
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VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

2017

2.936.576.752,80

100.114.020.570,22

-

-

Impostos

-

-

Taxas

-

-

Contribuições de Melhoria

-

-

2.800.035.912,06

20.179.170.777,67

Contribuições
Contribuições Sociais

2.800.035.912,06

20.179.170.777,67

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico

-

-

Contribuição de Iluminação Pública

-

-

Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais

-

-

-

-

Venda de Mercadorias

-

-

Vendas de Produtos

-

-

Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços

-

-

9.002.899,28

899.726.282,53

6.505.108,13

499.936.259,43

78.130,63

106.239.995,10

Variações Monetárias e Cambiais

-

0,01

Descontos Financeiros Obtidos

-

-

2.419.660,52

293.550.027,99

Aportes do Banco Central

-

-

Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras

-

-

Transferências e Delegações Recebidas

119.106.119,02

78.440.793.376,76

Transferências Intragovernamentais

119.106.119,02

78.440.448.536,16

Transferências Intergovernamentais

-

344.840,60

Transferências das Instituições Privadas

-

-

Transferências das Instituições Multigovernamentais

-

-

Transferências de Consórcios Públicos

-

-

Transferências do Exterior

-

-

Execução Orçamentária Delegada de Entes

-

-

Transferências de Pessoas Físicas

-

-

Outras Transferências e Delegações Recebidas

-

-

-

233.449,96

Reavaliação de Ativos

-

-

Ganhos com Alienação

-

-

Ganhos com Incorporação de Ativos

-

-

Ganhos com Desincorporação de Passivos

-

233.449,96

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
Juros e Encargos de Mora

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras

Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos

Reversão de Redução ao Valor Recuperável

-

-

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

8.431.822,44

594.096.683,30

Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar

-

-

Resultado Positivo de Participações

-

-

Operações da Autoridade Monetária

-

-
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VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2018

2017

Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas

-

-

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas

8.431.822,44

594.096.683,30

2.899.559.314,09

80.213.117.479,59

89.448,44

155.873.446,57

10.233,44

133.278.215,60

2.384,80

15.410.987,68

76.830,20

5.627.165,32

-

1.557.077,97

-

6.751.270,71

Aposentadorias e Reformas

-

6.751.270,71

Pensões

-

-

Benefícios de Prestação Continuada

-

-

Benefícios Eventuais

-

-

Políticas Públicas de Transferência de Renda

-

-

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais

-

-

1.567.788,62

2.221.060.625,13

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Encargos Patronais
Benefícios a Pessoal
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos
Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Serviços
Depreciação, Amortização e Exaustão

963,56

397.982,00

1.566.825,06

2.207.375.670,31

-

13.286.972,82

-

169.038.676,96

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos

-

-

Juros e Encargos de Mora

-

-

Variações Monetárias e Cambiais

-

-

Descontos Financeiros Concedidos

-

169.038.676,96

Aportes ao Banco Central

-

-

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

-

-

2.897.871.612,03

76.884.750.573,32

Transferências Intragovernamentais

2.890.889.177,61

41.548.966.683,52

Transferências Intergovernamentais

6.982.434,42

34.483.346.607,71

Transferências a Instituições Privadas

-

847.850.308,05

Transferências a Instituições Multigovernamentais

-

-

Transferências a Consórcios Públicos

-

-

Transferências ao Exterior

-

-

Execução Orçamentária Delegada a Entes

-

-

Outras Transferências e Delegações Concedidas

-

4.586.974,04

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Transferências e Delegações Concedidas

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

30.465,00

9.170.238,37

Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas

-

-

Perdas com Alienação

-

-

Perdas Involuntárias

-

-

Incorporação de Passivos
Desincorporação de Ativos

30.183,47

-

281,53

9.170.238,37
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VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2018
Tributárias

2017
-

8.822.872,09

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

-

-

Contribuições

-

8.822.872,09

Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados

-

-

Custo das Mercadorias Vendidas

-

-

Custos dos Produtos Vendidos

-

-

Custo dos Serviços Prestados

-

-

-

757.649.776,44

Premiações

-

-

Resultado Negativo de Participações

-

-

Operações da Autoridade Monetária

-

-

Incentivos

-

756.413.215,64

Subvenções Econômicas

-

-

Participações e Contribuições

-

-

Constituição de Provisões

-

-

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas

-

1.236.560,80

37.017.438,71

19.900.903.090,63

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
2018

2017
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2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES
INGRESSOS
Receitas Derivadas e Originárias
Receita Tributária
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial

2016

13.379.936.874,02

12.490.863.978,49

104.191.345.639,66

104.244.740.078,62

21.127.846.722,90

20.490.762.228,24

-

-

20.111.706.575,83

19.519.399.436,75

1.525.365,93

1.559.099,97

Receita Agropecuária

-

-

Receita Industrial

-

-

Receita de Serviços

499.936.259,43

313.463.952,45

Remuneração das Disponibilidades

292.184.508,88

424.460.087,95

Outras Receitas Derivadas e Originárias

222.494.012,83

231.879.651,12

-

-

-

-

Dos Estados e/ou Distrito Federal

-

-

Dos Municípios

-

-

Intragovernamentais

-

-

Outras Transferências Correntes Recebidas

-

-

Outros Ingressos das Operações

83.063.498.916,76

83.753.977.850,38

Ingressos Extraorçamentários

4.861.005.609,79

3.812.082.498,56

78.202.323.970,52

79.941.724.972,37

Transferências Correntes Recebidas
Intergovernamentais

Restituições a Pagar
Transferências Financeiras Recebidas

169.336,45

Arrecadação de Outra Unidade
Demais Recebimentos
DESEMBOLSOS

1.043,00
169.336,45
-90.811.408.765,64

-91.753.876.100,13

-2.955.673.286,51

-4.593.629.488,89

Legislativo

-

-

Judiciário

-

-

Essencial à Justiça

-

-

Administração

-

-

Defesa Nacional

-

-

Segurança Pública

-

-

Relações Exteriores

-

-

Assistência Social

-

-

Previdência Social

-57.350.934,80

-50.740.730,66

Saúde

-

-

Trabalho

-

-

-2.898.322.351,71

-4.542.888.758,23

Cultura

-

-

Direitos da Cidadania

-

-

Urbanismo

-

-

Habitação

-

-

Saneamento

-

-

Gestão Ambiental

-

-

Ciência e Tecnologia

-

-

Pessoal e Demais Despesas

Educação
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2017

2016

Agricultura

-

-

Organização Agrária

-

-

Indústria

-

-

Comércio e Serviços

-

-

Comunicações

-

-

Energia

-

-

Transporte

-

-

Desporto e Lazer

-

-

Encargos Especiais

-

-

(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento

-

-

-

-

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna

-

-

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa

-

-

Outros Encargos da Dívida

-

-

-41.437.517.892,08

-42.337.546.428,98

Juros e Encargos da Dívida

Transferências Concedidas
Intergovernamentais

-34.113.639.960,68

-35.474.506.250,78

A Estados e/ou Distrito Federal

-12.569.987.740,25

-12.158.509.234,87

A Municípios

-21.543.652.220,43

-23.315.997.015,91

Intragovernamentais

-7.236.544.604,96

-6.104.824.081,76

Outras Transferências Concedidas
Outros Desembolsos das Operações
Dispêndios Extraorçamentários
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores
Transferências Financeiras Concedidas

-87.333.326,44

-758.216.096,44

-46.418.217.587,05

-44.822.700.182,26

-4.869.081.567,08

-3.741.479.060,51

-169.336,45
-41.548.966.683,52

-41.079.797.562,44

-12.615.758.606,52

-12.359.170.932,63

1.025.060.923,58

852.492.329,97

Demais Pagamentos
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
INGRESSOS
Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
Outros Ingressos de Investimentos
DESEMBOLSOS
Aquisição de Ativo Não Circulante

-1.423.559,31

-

-

1.025.060.923,58

852.492.329,97

-

-

-13.640.819.530,10

-13.211.663.262,60

-1.261.862,23

-27.653.040,99

-13.632.247.552,50

-13.180.888.883,53

-7.310.115,37

-3.121.338,08

-

-

-

-

Operações de Crédito

-

-

Integralização do Capital Social de Empresas Estatais

-

-

Transferências de Capital Recebidas

-

-

-

-

Dos Estados e/ou Distrito Federal

-

-

Dos Municípios

-

-

Intragovernamentais

-

-

Outras Transferências de Capital Recebidas

-

-

Concessão de Empréstimos e Financiamentos
Outros Desembolsos de Investimentos
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
INGRESSOS

Intergovernamentais
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2017
Outros Ingressos de Financiamento

2016
-

-

-

-

Amortização / Refinanciamento da Dívida

-

-

Outros Desembolsos de Financiamento

-

-

764.178.267,50

131.693.045,86

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

2.381.420.692,05

2.249.727.646,19

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

3.145.598.959,55

2.381.420.692,05

DESEMBOLSOS

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTITULO

26298 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR

26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

Especificação

EXERCICIO
2017

PERIODO
DEZ(Encerrado)

EMISSAO
23/01/2018

PAGINA
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VALORES EM UNIDADES DE REAL

Patrimônio/ Capital
Social

Adiant. para Futuro
Aumento de
Reserva de Capital
Capital (AFAC)

Reservas de
Lucros

Ajustes de
Avaliação
Patrimonial

Resultados
Acumulados

Demais Reservas

Ações/Cotas em
Tesouraria

Total

Saldo Inicial do Exercício 2016

-

-

-

-

-

67.087.796.174,12

-

-

Variação Cambial

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ajustes de Exercício Anterior

-

-

-

-

-

-3.191.947.886,55

-

-

-3.191.947.886,55

Aumento/Redução de Capital

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Resgate/Reemissão de Ações e Cotas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ajuste de Avaliação Patrimonial

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Resultado do Exercício

-

-

-

-

-

18.979.566.272,65

-

-

18.979.566.272,65

Constituição/Reversão de Reservas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dividendos/Juros sobre Capital Próprio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Provisão Tributária - IR/CS s/ Res. de Reavaliação

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldos de Fusão, Cisão e Incorporação

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo Final do Exercício 2016

-

-

-

-

-

82.875.414.560,22

-

-

82.875.414.560,22

Especificação

Patrimônio/ Capital
Social

Adiant. para Futuro
Aumento de
Reserva de Capital
Capital (AFAC)

Reservas de
Lucros

Ajustes de
Avaliação
Patrimonial

Resultados
Acumulados

Demais Reservas

Ações/Cotas em
Tesouraria

67.087.796.174,12

Total

Saldo Inicial do Exercício 2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Variação Cambial

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ajustes de Exercício Anterior

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aumento/Redução de Capital

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Resgate/Reemissão de Ações e Cotas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ajuste de Avaliação Patrimonial

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Resultado do Exercício

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Constituição/Reversão de Reservas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dividendos/Juros sobre Capital Próprio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Provisão Tributária - IR/CS s/ Res. de Reavaliação

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldos de Fusão, Cisão e Incorporação

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo Final do Exercício 2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Notas Explicativas do 4º trimestre de 2017 - Órgão 26298
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC T 16.2, circulante
constitui o conjunto de bens e direitos realizáveis e obrigações exigíveis até doze meses da data das demonstrações
contábeis.
Os ativos serão classificados como circulante quando estiverem disponíveis para realização imediata ou tiverem a
expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.
Em análise horizontal do Balanço Patrimonial verifica-se que houve um decréscimo expressivo no ativo circulante,
equivalente a 65,77%, ocasionado por “baixa de adiantamento de transferências voluntárias para atender Acórdão
1320/2017-TCU”, por meio do qual o Tribunal de Contas da União – TCU reconheceu uma superavaliação do ativo com
relação à conta “Adiantamento de Transferências Voluntárias”.
Verifica-se ainda que dentro deste grupo os itens mais significativos foram: Créditos a Curto Prazo e Caixa e
Equivalentes de Caixa.
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Este grupo apresentou em sua em análise horizontal, um decréscimo representativo de cerca 78% o que impactou
diretamente no percentual negativo do ativo circulante, ocasionado por “baixa de adiantamento de transferências voluntárias
para atender Acórdão 1320/2017-TCU”.
Caixa e Equivalentes de Caixa
O grupo “Caixa e Equivalentes de Caixa” é composto por numerário e outros bens e direitos com maior capacidade
de conversibilidade em moeda. Este item apresentou em sua avaliação horizontal no Balanço Patrimonial um percentual de
32,09%.
Ativo não Circulante
De acordo com a NBC T 16.2, não circulante é o conjunto de bens e direitos realizáveis e obrigações exigíveis após
doze meses da data das demonstrações contábeis.
Os ativos serão classificados como não circulantes quando não estiverem disponíveis para realização imediata ou
tiverem a expectativa de realização após doze meses da data das demonstrações contábeis.
Em análise do Balanço Patrimonial verifica-se que houve um aumento no ativo não circulante, equivalente a
29,50% em análise horizontal e um aumento expressivo de 91,77% na sua avaliação vertical tendo em vista o decréscimo
expressivo no ativo circulante, equivalente a 65,77%.
Observa-se que dentro deste grupo os itens mais significativos foram: Investimentos e Aplicações Temporárias a
Longo Prazo, Amortização Acumulada de Softwares, Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens, Demais
Créditos e Valores a Longo Prazo e Softwares.
Ativos não circulante mais significativos
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo
Amortização Acumulada de Softwares
Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo
Softwares

AH%
8326,12
3897,40
388,96
342,48
115,63
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O aumento considerável na conta de “Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo” justifica-se devido
às novas rotinas contábeis do FIES. Foi efetuada a transferência de registro da conta “Títulos a Receber” para a conta
“Títulos Públicos – Mercado Aberto” para melhor evidenciar os fatos contábeis, de acordo com orientação da Secretaria de
Contabilidade da STN, visando atender determinação do Acórdão TCU nº 3.001/2016.
Quanto ao aumento nas contas de “Amortização Acumulada de Softwares” e de “Softwares”, observa-se que o
grupo intangível apresentou um aumento de 115,63% em razão de atualização pelo setor de patrimônio, após aquisição de
softwares e registros no sistema em sua totalidade no exercício. São compostos por licenças e softwares adquiridos juntos a
empresas especializadas no ramo, sendo utilizado o método de exaustão para sua depreciação.
Com relação à conta de “Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens”, conforme Processo nº
23034.046236/2017-57, foram realizadas doações de bens móveis, justificando o acréscimo citado no quadro.
No que se refere à conta de “Demais Créditos e Valores a Longo Prazo”, o aumento apresentado justifica-se devido
à emissão de títulos do FIES.

Passivo Circulante
Nos termos da NBC T 16.2, serão classificados como circulante, os passivos que corresponderem a valores
exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis, ou que sejam pagos durante o ciclo operacional normal da
entidade, ou ainda, que sejam mantidos essencialmente para fins de negociação. Os demais passivos que não se enquadram
nestas condições serão classificados como não circulante.
Em análise do Balanço Patrimonial verifica-se que houve um decréscimo no passivo circulante, equivalente a
64,47% em análise horizontal ocasionado pela baixa expressiva no item “Financiamentos a Curto Prazo - Interno”.
Empréstimos e Financiamentos compreendem as obrigações financeiras, internas e externas, a título de
empréstimos, bem como as aquisições financiadas efetuadas diretamente com o fornecedor. Os empréstimos são segregados
em dívida mobiliária (tem por base a emissão de títulos da dívida pública) e a dívida contratual (contratos de empréstimos).
Os valores registrados nessa conta no montante de R$ 978.963.095,01 se referem a Acordo Judicial (Ação
Ordinária nº 19275.27.2015.4.01.3400) firmado entre a União, o órgão 26298 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE (UG 151714 - FIES) e a Associação Brasileira para o Desenvolvimento da Educação Superior (ABRAES
– CNPJ 18.683.849/0001-72).
Os valores registrados nessa conta, que representam o passivo decorrente dos efeitos da Portaria Normativa MEC
nº 23, de 2014, foram reduzidos de R$ 978.963.095,01 para R$ 133.391.053,97, em razão do pagamento da segunda parcela
(25%) do Termo de Acordo formalizado com a Associação Brasileira para o Desenvolvimento da Educação Superior
(ABRAES – CNPJ nº 18.683.849/0001-72), ocorrido em 30/06/2017, como também pela formalização de Termo de Acordo
Judicial semelhante firmado com a Associação Educacional Nove de Julho, CNPJ nº 43.374.768/0001-38, e com a
Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo (Assupero), CNPJ nº 06.099.229/0001-01, resultando no
pagamento de 50% do saldo devedor, ocorrido em 15.9.17, equivalente a R$ 277.298.705,34.
Referidos pagamentos foram realizados na subcustódia das entidades mantenedoras envolvidas, mantida no
Sistema Informatizado do Fies (SisFIES), por meio do repasse de títulos públicos (Certificado Financeiro do Tesouro – série
E), nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.260, de 2001, oriundos das aquisições realizadas das entidades mantenedoras nos
processos de recompra, conforme o artigo 13 da referida Lei, cujos lançamentos foram efetuados conforme 2017PA000127.
Fonte: Coordenador-Geral de Suporte Operacional ao Financiamento Estudantil – CGSUP/DIGEF/FNDE

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
Total

Saldo R$ (Conta Contábil)
DEZ/2017
133.391.053,97
133.391.053,97

Saldo R$ (Conta Contábil)
DEZ/2016
978.963.095,01
978.963.095,01

AH%
-86,37
-86,37

Com relação ao item Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, observa-se um percentual que corresponde a
um aumento de 133,51% devido a valores apropriados e não pagos até o encerramento do exercício.
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Revisão Analítica Balanço Patrimonial
Intangível
Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos
com essa finalidade, são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido o saldo da
respectiva conta de amortização acumulada (quando tiverem vida útil definida) e o montante acumulado de quaisquer
perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (impairment).
Fonte: www.tesouro.fazenda.gov.br/-/balanço-geral-da-uniao

Intangível - Composição
Mês Lançamento
Conta Contábil
Software com Vida Útil Definida
Amortização Acumulada
Total

DEZ/2017
Saldo Atual - R$
6.586.950,71
(4.190.811,45)

DEZ/2016
Saldo - R$
3.054.708,40
(104.838,36)

AH%
115,63
3897,40

2.396.139,26

2.949.870,04

(18,77)

Observa-se que o grupo intangível apresentou um aumento de 115,63% em razão de atualização pelo setor de
patrimônio após registros pertinentes, após aquisição de softwares junto à empresa Basis Tecnologia da Informação S/A
CNPJ 11777162000157, contrato nº 73/2016. São compostos por licenças e softwares adquiridos junto a empresas
especializadas no ramo, sendo utilizado o método de exaustão para sua depreciação. Quanto à amortização acumulada,
verifica-se um acréscimo expressivo de 3897,40% em razão de atualizações pertinentes pelo setor de patrimônio e registros
no sistema em sua totalidade no exercício.
Com relação ao valor total, observa-se uma queda de 18,77% tendo em vista que foi considerada a amortização
acumulada.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - 26298
DIRETORIA FINANCEIRA – DIFIN
COORD. GERAL DE CONTAB. ACOMP. PRESTAÇÃO DE CONTAS – CGCAP
COORDENAÇÃO DE ANALISE E REGISTROS CONTÁBEIS - CORAC
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Notas Explicativas do 4º trimestre de 2017 - Órgão 26298
Obrigações Contratuais
Em 31/12/2017 o Órgão 26298, apresentou um saldo de R$ 5.077.121.241,01, relacionado a obrigações
contratuais, referente a parcelas de contratos em execução no exercício de 2017.
Na tabela a seguir estão segregadas essas obrigações de acordo com a natureza dos respectivos contratos.
Obrigações Contratuais - Composição Órgão

Obrigações Contratuais

Saldo Atual - R$

Aluguéis

918.539,65

Fornecimento de Bens

2.876.009.409,51

Seguros

11.832.228,18

Serviços
Demais

2.178.413.407,59
9.947.656,08

Total

5.077.121.241,01

Fonte: SIAFI 2017.

O valor mais significativo dentre os contratos de serviços refere-se contrato nº 57/2017, firmado com a Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT, UG 415001, com vigência de 06 de outubro de 2017 a 06 de outubro de 2021,
cujo objeto é a prestação, pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, dos serviços de recebimento e/ou coleta, transporte,
distribuição e entrega domiciliária urbana, com ou sem comprovação, em âmbito nacional, de encomendas relativas aos
programas do livro.
Quanto aos contratos de fornecimento de bens, os principais valores referem-se à prestação de serviço de
distribuição de livros didáticos, para o Programa Nacional do Livro Didático – PNLD.
Elencamos abaixo os fornecedores de bens e serviços mais relevantes:
05699378000149
61259958000196
61186490000157
62136304000138
79719613000133
44127355000111
415001
50268838000139
60500139000126

EDICOES SM LTDA.
EDITORA ATICA S.A.
EDITORA FTD S A
EDITORA MODERNA LTDA
EDITORA POSITIVO LTDA
EDITORA SCIPIONE S.A.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SARAIVA EDUCACAO S.A.
SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES

161.835.649,68
549.606.129,07
320.180.524,91
376.528.138,52
124.465.066,56
145.105.720,89
1.659.666.293,90
264.164.301,53
211.448.328,44
3.813.000.153,50
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Execução orçamentária dos restos a pagar
Conforme Art. 36 da Lei nº 4.320/1964, consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não
pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas.
Na execução de Restos a Pagar no âmbito do FNDE cabe ressaltar que estamos com valores liquidados e
não pagos no montante de R$ 5.552.439.886,98 por insuficiência de recursos financeiros e faltando a liquidar os
compromissos no valor de R$ 10.315.099.709,71 que são destinados à efetivação dos principais programas de
politicas educacionais.

TABELA 1 – Execução de Restos a Pagar
U. O
FNDE

Inscritos

Reinscritos

7.190.039.157,48 8.763.058.796,47

Liquidados
5.552.439.886,98

Pagos

Cancelados

5.549.724.901,98

Saldo

88.273.342,26 10.315.099.709,71

*INSCRITOS (31/12 EXERCICIO ANTERIOR ) + REINSCRITOS (DE EXERCICIOS ANTERIORES)
– PAGOS – CANCELADOS = SALDO

TABELA 2 – Execução de Restos a Pagar por Fonte de Recursos
Fonte
Recursos
00
08
12
13
18
44
50
51
80
88
93
Total

NAO
PROCESSADOS
INSCRITOS
971.409.557,32
30.639.930,00
721.491.005,99
3.854.284.813,71
260.300.102,72
25.479,69
14.377.892,98

NAO
PROCESSADOS
REINSCRITOS
1.998.462.675,60
257.869.264,40
2.687.879.986,67
3.559.295.257,19
95.924.066,51

NAO
PROCESSADOS
CANCELADOS
22.204.533,13
1.005.724,78
26.858.043,83
37.348.079,59

856.957,80
3,13

464.354.742,06
837.761.255,22
35.394.377,79

13.542.598,21
240.650,42
56.054.831,22
89.764,57
93.699.701,68

7.190.039.157,48

8.763.058.796,47

88.273.342,26

FONTE: TESOURO GERENCIAL

NAO
PROCESSADOS
LIQUIDADOS
624.392.458,83
42.456.220,31
331.159.770,21
3.248.513.999,53
258.965.011,72
25.479,69
11.269.984,58

NAO
PROCESSADOS
PAGOS
624.392.458,83
42.456.220,31
331.159.770,21
3.245.799.014,53
258.965.011,72
25.479,69
11.269.984,58

172.232.981,78
837.581.956,36
25.842.023,97

172.232.981,78
837.581.956,36
25.842.023,97

5.552.439.886,98

5.549.724.901,98
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Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo e Longo Prazo Empréstimos e Financiamentos compreendem as obrigações financeiras, internas e externas, a título de
empréstimos, bem como as aquisições financiadas efetuadas diretamente com o fornecedor. Os empréstimos são segregados
em dívida mobiliária (tem por base a emissão de títulos da dívida pública) e a dívida contratual (contratos de empréstimos).
Os valores registrados nessa conta no montante de R$ 978.963.095,01 se referem a Acordo Judicial (Ação
Ordinária nº 19275.27.2015.4.01.3400) firmado entre a União, o órgão 26298 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE (UG 151714 - FIES) e a Associação Brasileira para o Desenvolvimento da Educação Superior (ABRAES
– CNPJ 18.683.849/0001-72).
Os valores registrados nessa conta, que representam o passivo decorrente dos efeitos da Portaria Normativa MEC
nº 23, de 2014, foram reduzidos de R$ 978.963.095,01 para R$ 133.391.053,97, em razão do pagamento da segunda parcela
(25%) do Termo de Acordo formalizado com a Associação Brasileira para o Desenvolvimento da Educação Superior
(ABRAES – CNPJ nº 18.683.849/0001-72), ocorrido em 30/06/2017, como também pela formalização de Termo de Acordo
Judicial semelhante firmado com a Associação Educacional Nove de Julho, CNPJ nº 43.374.768/0001-38, e com a
Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo (Assupero), CNPJ nº 06.099.229/0001-01, resultando no
pagamento de 50% do saldo devedor, ocorrido em 15.9.17, equivalente a R$ 277.298.705,34.
Referidos pagamentos foram realizados na subcustódia das entidades mantenedoras envolvidas, mantida no
Sistema Informatizado do Fies (SisFIES), por meio do repasse de títulos públicos (Certificado Financeiro do Tesouro – série
E), nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.260, de 2001, oriundos das aquisições realizadas das entidades mantenedoras nos
processos de recompra, conforme o artigo 13 da referida Lei, cujos lançamentos foram efetuados conforme 2017PA000127.
Fonte: Coordenador-Geral de Suporte Operacional ao Financiamento Estudantil – CGSUP/DIGEF/FNDE

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
Total

Saldo R$ (Conta Contábil)
DEZ/2017
133.391.053,97
133.391.053,97

Saldo R$ (Conta Contábil)
DEZ/2016
978.963.095,01
978.963.095,01

AH%
-86,37
-86,37
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Revisão Analítica Balanço Patrimonial
Imobilizado
O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição,
construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando
tiverem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação.
Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais
gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais
benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.
Fonte: www.tesouro.fazenda.gov.br/-/balanço-geral-da-uniao

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação está aplicando os dispositivos contidos nas NBC T 16.9 e NBC T
16.10 em sua plenitude desde o exercício de 2010.
A seguir, serão demonstradas as metodologias adotadas para estimar a vida útil econômica do ativo e para realizar a
avaliação e mensuração das disponibilidades do imobilizado.
Para estimar a vida útil econômica do ativo, a Autarquia utiliza a seguinte metodologia:
A vida útil econômica do ativo patrimonial da autarquia foi baseada na tabela de temporalidade disponibilizada pela
Secretaria do Tesouro Nacional.
Para o cálculo da depreciação, amortização e exaustão, a Autarquia adotou o Método de Depreciação por Taxa
Constante ou Linear. As taxas utilizadas para os cálculos são apresentadas na Tabela abaixo:

Tabela – Taxas para Cálculo de Depreciação
EDIFICIOS (SEM OS TERRENOS)
INSTALAÇÕES
MÓVEIS E UTENSILIOS
VEÍCULOS
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

4%
10%
10%
20%
20%

FONTE: SEPAT/CGLOG

Bens Imóveis – Composição – 31/12/2017
Mês Lançamento

DEZ/2017

CCon - Item (6)

Saldo Atual - R$
123.509.394,93

Saldo Atual - R$
148.736.714,40

9.415.159,99

9.415.159,99

2.650.000,00
(3.478.182,18)

2.650.000,00
(711.337,39)

132.096.372,74

160.090.537,00

Bens de Uso Especial
Instalações
Demais Bens Imóveis
Deprec./Acum./Amort. Acumulada - Bens Imóveis
Total

DEZ/2016
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O valor depreciado dos bens imóveis da União, das autarquias e das fundações públicas federais é apurado mensal
e automaticamente pelo sistema SPIUnet sobre o valor depreciável da acessão, utilizando-se, para tanto, o Método da
Parábola de Kuentzle, e a depreciação será iniciada no mesmo dia em que o bem for colocado em condições de uso.
A vida útil será definida com base no laudo de avaliação específica ou, na sua ausência, por parâmetros
predefinidos pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU) segundo a natureza e as características dos bens imóveis. Nos
casos de bens reavaliados, independentemente do fundamento, a depreciação acumulada deve ser zerada e reiniciada a partir
do novo valor.
Fonte: www.tesouro.fazenda.gov.br/-/balanço-geral-da-uniao

Bens Imóveis de Uso Especial - Composição
Mês Lançamento
Conta Contábil
Terrenos, Glebas
Edifícios
Outros Bens Imóveis de Uso Especial
Total

DEZ/2017
Saldo R$ (Conta Contábil)
768.146,94
120.229.859,84
2.511.388,15
123.509.394,93

Bens Móveis – Composição - 30/09/2017
Mês Lançamento
CCon - Item (6)
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Bens de Informática
Móveis e Utensílios
Material Cultural, Educacional e de Comunicação
Veículos
Demais Bens Móveis
Depreciação / Amortização Acumulada
Total

DEZ/2017
Saldo Atual - R$
3.351.896,07
6.982.252,65
9.330.535,53
1.112.620,78
272.510,66
175.814,91
0,00
21.225.630,60

DEZ/2016
Saldo Atual - R$
3.849.326,73
10.503.763,28
11.047.030,76
1.263.585,12
315.429,86
227.888,54
0,00
27.207.024,29

A base de cálculo para a depreciação, a amortização e a exaustão é o custo do ativo imobilizado, compreendendo
tanto os custos diretos como os indiretos. O método de cálculo dos encargos de depreciação é aplicável a toda a
Administração Pública direta, autárquica e fundacional para os bens imóveis que não são cadastrados no SPIUnet e para os
bens móveis é o das quotas constantes.
Como regra geral, a depreciação dos bens imóveis não cadastrados no SPIUnet e a dos bens móveis deve ser
iniciada a partir do primeiro dia do mês seguinte à data da colocação do bem em utilização. Porém, quando o valor do bem
adquirido e o valor da depreciação no primeiro mês sejam relevantes, admite-se, em caráter de exceção, o cômputo da
depreciação em fração menor do que um mês.
Fonte: www.tesouro.fazenda.gov.br/-/balanço-geral-da-uniao

Observa-se que os itens Bens de informática e Veículos apresentaram um percentual expressivo tendo em vista a
realização da depreciação no período. Ressalta-se que o percentual de vida útil de ambos corresponde a 20% ao ano, o que
justifica a maior variação.
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Nota 01 – Fornecedores e Contas a Pagar
Em 31/12/2017, a conta fornecedores e contas a pagar - Órgão 26298, apresentou um saldo de R$ 37.324,51 referente aos
valores apropriados e não pagos até o encerramento do exercício.
Apresentamos a seguir, uma tabela, segregando essas obrigações.
Fornecedores e Contas a Pagar - Composição - Órgão
Métrica
Conta Contábil
Curto Prazo
Nacionais
Total

Saldo R$ (Conta Contábil)
014/2017
37.324,51
37.324,51
37.324,51

Saldo R$ (Conta Contábil)
014/2016
15.984,35
15.984,35
15.984,35

Saldo R$ (Conta Contábil)
Curto Prazo
36.232,91
0,01
1.091,59
37.324,51

Saldo R$ (Conta Contábil)
Total
36.232,91
0,01
1.091,59
37.324,51

Fornecedores e Contas a Pagar - Por Fornecedor - Órgão
Métrica
Fornecedor
153173 - FNDE
INFINITY SERVICOS LTDA - EPP
NOVA LOCAL RIO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Total
Fonte: SIAFI, 2016 e 2017; Tesouro Gerencial.

AH%
133,51
133,51
133,51

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - 26298
DIRETORIA FINANCEIRA – DIFIN
COORD. GERAL DE CONTAB. ACOMP. PRESTAÇÃO DE CONTAS – CGCAP
COORDENAÇÃO DE ANALISE E REGISTROS CONTÁBEIS - CORAC
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Notas Explicativas do 4º trimestre de 2017 - Órgão 26298
Provisões
As provisões são reconhecidas quando a possibilidade de saída de recursos no futuro é provável, e é possível a
estimação confiável do seu valor. São atualizadas até a data das demonstrações contábeis pelo montante provável de perda,
observadas suas naturezas e os relatórios técnicos emitidos pelas áreas responsáveis.
As provisões referentes às ações judiciais, nas quais a União figura diretamente no polo passivo e estão de acordo
com a Portaria AGU nº 40, de 10 de fevereiro de 2015.
Fonte: www.tesouro.fazenda.gov.br/-/balanço-geral-da-uniao

O item Provisões a curto prazo, refere-se a outras provisões a curto prazo – Provisão para serviços de terceiros
registradas pela UG 151714/15253 (FIES), no valor de R$ 115.312.177,73, relativas as tarifas bancárias pendentes de
pagamentos junto a Caixa Econômica Federal, conforme oficio nº 05/2016/CCONT/SUCON/STN, de 24 de março de 2016.
Provisões – Composição

Provisões a Curto Prazo
Total
Fonte: SIAFI, 2016 e 2017.

31/12/2017
115.312.177,73

31/12/2016
115.312.177,73

115.312.177,73

115.312.177,73

Anexo X do RGFNDE 2017
Tratamento de Determinações e Recomendações do TCU
I – Acórdãos decorrentes do julgamento de contas anuais
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Processo

Acórdão

Item

023.014/2014-8

AC nº 7790/2015 1ª Câmara

9.4 e 9.5

Comunicação
expedida
Ofício 003/2016TCU/SecexEduc, de
4/1/2016

Data da ciência
8/1/2016

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)
Diretoria de Tecnologia e Inovação (Dirti); Diretoria Financeira (Difin)
Descrição da determinação/recomendação
9.4. determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ao Ministério do
Planejamento (MP) que apresentem, no prazo de 180 (cento e oitenta dias), plano de ação com
medidas para reduzir o elevado estoque de prestação de contas que se encontram sem análise
conclusiva no âmbito do FNDE, considerando, entre outras, ações voltadas para a melhoria na gestão
do quadro de pessoal, como também para a conclusão dos módulos do Sistema de Gerenciamento de
Prestação de Contas (SiGPC) relativos ao acompanhamento e à prestação de contas dos programas
educacionais incentivados;
9.5. determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) que encaminhe, a cada
noventa dias, informações atualizadas sobre o desenvolvimento do Sistema de Gerenciamento de
Prestação de Contas, as etapas que já estão em uso e justificativas para eventuais alterações
promovidas e atrasos no cronograma;
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
Medidas adotadas: (conforme extraído do processo nº 23034.000550/2018-74 - Memorando nº
278/2018/DIADE – SEI nº 0729511)
Quanto ao item 9.4, o FNDE encaminhou o Plano de ação, por meio do Ofício nº
21741/2016/Diapo/ChefiaGabin/Gabin/FNDE (SEI nº 0172674), de 13/09/2016, atendendo à
determinação dessa Corte. Em seguida, o Ministério do Planejamento solicitou prazo adicional para a
conclusão dos estudos e validação do citado documento. Posteriormente, o FNDE e o MP emitiram a
Nota Técnica Conjunta n° 01/2016 - FNDE/MEC/SEGRT/MP, de 02/12/2016, com o objetivo
complementar as informações contidas no Plano de Ações Estratégicas inicial.
Nesse sentido, em 22/12/2017, por meio do ofício 39395/2017/Diapo/ChefiaGabin/Gabin-FNDE (SEI
0709551), foi encaminhado a esse Tribunal o Relatório Final de atividades com proposta de medidas
para aperfeiçoar e simplificar a sistemática de análise de prestação de contas de recursos federais
descentralizados pelo FNDE.
Além disso, por meio da Portaria Conjunta MEC/FNDE nº 03/2017 (SEI 0491132), de 18 de maio de
2017, foi constituído o Grupo de Trabalho (GT), com o objetivo de aprofundar as discussões sobre os
fatores que têm impactado no crescimento do volume de prestação de contas e na perda da capacidade
de análise conclusiva, tendo como um dos aspectos relevantes a mineração de dados, vista como
alternativa que poderá propiciar a simplificação e a agilidade na análise de prestação de contas,
adotando o critério de gestão de risco, conforme sugerido pela NT 731/2017 CGU, item 7.4: " sugerese a adoção de metodologia baseada em gestão de riscos para seleção dos processos que serão
analisados, adequada à capacidade operacional da Autarquia".
No que tange ao item 9.5, a última atualização de informações sobre o desenvolvimento do SiGPC foi
encaminhada a essa Corte de Contas por meio do Ofício nº 39651/2017/Asesp/Gabin-FNDE SEI

0712472.
Justificativa para não cumprimento do item 9.4:
Quanto ao item 9.4, informamos que o FNDE e MEC darão continuidade às atividades de
acompanhamento do tema, bem como, farão avaliação das ações previstas para 2018, para que sejam
adotadas as providências necessárias quanto à solução efetiva do acúmulo de prestação de contas.

II – Acórdãos com determinação de informação no Relatório de Gestão Anual
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Processo

Acórdão

Item

Comunicação expedida

Data da ciência

033.785/2016-3

AC nº 1155/2017Plenário

9.1

Ofício nº 473/2017TCU/SECEX-RS, de
5/6/2017.

13/6/2017

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)
Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais (Digap)
Descrição da determinação/recomendação
9.1. Determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE que, no prazo de 60
(sessenta) dias, a contar da ciência desta deliberação, apresente a este Tribunal plano de ação, com
indicação, no mínimo, das medidas a serem adotadas, dos responsáveis pelas ações e do prazo previsto
para sua implementação, com vistas à plena divulgação das prestações de contas relativas ao Plano de
Ações Articuladas - PAR, em atendimento ao § 2º do art. 6º da Lei 12.695/2012;
Recomendar ao FNDE que avalie a conveniência e a oportunidade de adotar os seguintes
procedimentos:
9.2.1. integrar os módulos do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle - Simec
referentes ao PAR ao Sistema de Gestão de Prestação de Contas - SiGPC, de maneira a permitir a
devida prestação de contas dos recursos repassados por intermédio desse último sistema;
9.2.2. extrair outros relatórios gerenciais dos módulos do Simec relativos ao PAR e ao SiGPC, além
dos disponíveis, de forma a possibilitar controle mais eficiente pela entidade, pelos órgãos de controle
e pela sociedade, a exemplo de relatório que evidencie o forma.
9.3.1 Determinar, ainda, ao FNDE que no mesmo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da ciência desta
deliberação, informe ao TCU o resultado da avaliação a que se referem os subitens 9.2.1 e 9.2.2, com
indicação, se for o caso, das medidas a serem adotadas, dos responsáveis pelas ações e do prazo
previsto para sua implementação;
9.3.2 Apure tempestivamente se a existência de saldos nas contas específicas dos termos de
compromisso do PAR após o final de sua vigência é proveniente de eventual inconsistência dos dados
do sistema e se foi autorizada sua reprogramação mediante justificativa fundamentada dos entes
beneficiários e, em caso negativo, adote as necessárias ações de cobrança para devolução dos valores,
nos termos do art. 8º da Lei 12.695/2012;
9.3.3 Informe, em seu próximo relatório anual de gestão, os resultados das providências referenciadas
no subitem 9.3.2 e as medidas implementadas em sua esfera de atuação para resolver problemas
concernentes aos constantes atrasos na execução das ações do PAR e evitar elevadas inscrições de
valores em restos a pagar.
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
Medidas adotadas: (conforme extraído do processo nº 23034.000520/2018-68 - Memorando nº
285/2018/CGEST – SEI nº 0729835 e 0736693)
No tocante ao item 9.1, cumpre registrar que o portal da transparência utilizado para obras será
expandido ao controle social, sem restrição de acesso e com todas as informações referentes às
prestações de contas relativas ao PAR. As medidas a cargo da CGPES, em conjunto pela CGEST e
pela CGPES, já estão em andamento e observam o seguinte cronograma:
Tabela 1. Cronograma do Plano de Ação

Em relação ao item 9.2, informamos que esta Autarquia decidiu implementar a funcionalidade de
prestação de contas do PAR no Simec, com o objetivo de facilitar a apresentação da prestação de
contas, utilizando a mesma ferramenta que o monitora, bem como por considerar os dados já presentes
no SIMEC que serão utilizados no âmbito da análise de contas, haja vista que sedimentados em cada
procedimento adotado pela área técnica durante a execução do instrumento. Ademais, esse
procedimento contribuirá para a melhor eficiência na abertura de prestações de contas, evitando-se os
desafios tecnológicos de integração sistemática.
Vale ressaltar, contudo, que os casos de termos de compromisso com início de prestação de contas
levado a cabo por decisões de órgãos de controle externo, permanecerão tramitando no SiGPC, até o
completo desenvolvimento da funcionalidade de prestação de contas no Simec. Diante do exposto,
não se realizará a integração entre o Simec e o SiGPC para este modelo de transferência, visto que
será desenvolvido no Simec módulo financeiro que permita, inclusive, a extração de relatórios
gerenciais adequados, os quais possibilitem acompanhar o ente federado e sua atuação do início ao
final do processo de concessão.
Em relação ao item 9.3.2, a partir da nova conjuntura apresentada, na qual o Simec passará a
contemplar as funções de análise de prestação de contas sob o aspecto financeiro, informamos que os
procedimentos para apuração de inconsistência de saldos nas contas específicas e as ações necessárias
para cobrança e devolução de valores serão tomadas em conjunto pelas áreas gestoras responsáveis, a
saber, pela gestão do Simec quanto ao PAR (CGPES) e pela análise financeira no âmbito do Simec
(CGCAP), também valendo frisar que o desenvolvimento em sistema que se dará atenderá às
delineações dos dois agentes, no limite das competências traçadas pelo Regimento Interno do FNDE.
Desse modo, informamos que as irregularidades indicadas no relatório serão avaliadas oportunamente
no momento da prestação de contas de cada termo de compromisso, sanadas a partir da concentração
de informações em sistema único.
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Descrição da determinação/recomendação
1.8. Dar ciência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação:
1.8.1. sobre o arquivamento do processo para que possa informar, no Relatório de Gestão a ser
encaminhado no próximo exercício, as providências adotadas nesta tomada de contas especial,
conforme art. 18, inciso II, da IN-TCU 71/2012, alterada pela IN-TCU 76/2016;
1.8.2. acerca de ilhas em sua organização que geraram quantificação indevida do débito apurado no
Processo 23034.003270/2008-46, correspondente à tomada de contas especial do Convênio
3.364/1997 (Siafi 324882), por ter-se extraviado o processo 23034.005779/97-19 (onde,
possivelmente, estavam os documentos comprobatórios de parte das despesas relativas a esse ajuste),
para fins de aperfeiçoamento do mecanismo de processamento de TCEs, alertando que tal falha, se
reincidente e considerada injustificada, pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso II,
da Lei 8.443/1992, à autoridade responsável pela inércia ou omissão na adoção de medidas
necessárias à recomposição do erário federal.
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
Medidas adotadas: (conforme extraído do processo nº 23034.000502/2018-86 - Memorando nº
313/2018/DIADE – SEI nº 0730967)
Com referência ao item 1.8.1, cumpre informar que o processo extraviado em âmbito do FNDE foi o
de nº 23034.002015/2006-14, cujo assunto é “Tomada de Contas Especial”, e que o processo nº
23034.005779/97-19, referente à concessão dos recursos (que tinha como apenso o processo
extraviado e tem como anexo o processo nº 23017.000233/98-15, que refere-se à prestação de contas),
encontra-se nesta Autarquia.
No que tange ao referido extravio, vale ressaltar que o ocorrido tem caráter incomum, decorrente de
uma sistemática de guarda e controle de arquivos físicos passível de falhas. Tal sistemática foi objeto
de medidas adotadas pelo FNDE visando seu aprimoramento contínuo, tendo como último marco a
implantação do Sistema de Controle de Informações - SEI.
No caso concreto em análise, de acordo com a Informação 156/2018/Dimoc/Cotce/Cgapc/DifinFNDE (SEI 0730051), verifica-se que não houve prejuízo à parte, tampouco à correção dos
procedimentos adotados, tendo em vista que o Processo extraviado prestou-se à consecução de
procedimentos administrativos internos, tendo a documentação relativa à execução/prestação de
contas permanecido nos autos relativos à concessão dos recursos e à prestação de contas.
De toda forma, Considerando que o débito apurado no valor de R$ 61.169,00, relativo à omissão do
gestor responsável no dever legal de prestar contas dos recursos transferidos à conta do Convênio nº
3364/97, firmado com a Prefeitura Municipal de Maranhãozinho/MA, não é suficiente para
instauração de procedimento de TCE, consoante disposto na IN/TCU nº 76/2016, serão adotadas as
medidas cabíveis para inscrição do nome do responsável no CADIN.

