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Missão 
Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a 
prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por meio da 
avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto. 



QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO 
PELA CGU? 
Estudo técnico visando à 
construção de modelo que 
utilize metodologia baseada 
em gestão de riscos para 
tratamento e seleção de 
prestações de contas. 

POR QUE A CGU REALIZOU ESSE 
TRABALHO? 

Este trabalho foi realizado porque o modelo 
atual adotado pelo FNDE para análise das 
prestações de contas se mostrou caro e pouco 
exitoso, havendo uma dependência direta da 
capacidade operacional da unidade para 
atingir bons resultados. Tal fato gerou um 
elevado passivo de prestações de contas sem 
análise. 

QUAIS AS CONCLUSÕES 
ALCANÇADAS PELA CGU? 

O uso dessa metodologia promove a 
otimização do processo de análise das 
prestações de contas, tornando-o mais 
tempestivo. Isso se dá por haver um melhor 
tratamento das prestações de contas, 
propiciando uma seleção por priorização. 
Além disso, uma metodologia baseada em 
gestão de riscos aumenta as chances de se ter 
uma análise mais assertiva, ocasionando numa 
utilização mais eficiente da força de trabalho. 
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INTRODUÇÃO 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) é uma Autarquia Federal 
responsável pela gestão de políticas educacionais do Ministério da Educação (MEC), 
realiza repasse de recursos constitucionais, automáticos e voluntários (convênios). 
Atua em parceria com os 26 estados e o Distrito Federal, bem como com os 5.570 
municípios e as cerca de 160 mil escolas públicas do país, tendo como objetivo a 
garantia de uma educação de qualidade para todos. 

Dentre os repasses realizados pelo FNDE aos entes, destacam-se o Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (Pnae), o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e o 
Programa Nacional do Transporte Escolar (Pnate). Os entes devem apresentar 
anualmente ao FNDE a prestação de contas do total dos recursos recebidos à conta 
desses Programas. Para isso, deve ser utilizado o Sistema de Gestão de Prestação de 
Contas (SiGPC), desenvolvido pelo FNDE, para o processamento online de todas as 
fases relacionadas ao rito de prestação de contas dos recursos repassados, conforme 
Resolução CD/FNDE/MEC nº 2, de 18 de janeiro de 2012. No que tange ao Pnae, os 
gestores responsáveis pela execução dos recursos devem apresentar, dentre outras 
informações, as aquisições realizadas de gêneros alimentícios, os fornecedores 
contratados, os valores pagos e a quantidade adquirida. Cabe ao Conselho de 
Alimentação Escolar (CAE) apresentar análise prévia da prestação de contas do gestor, 
que é registrada no Sistema, para a emissão do Parecer Conclusivo acerca da execução 
do Programa. 

Em virtude disso, o FNDE recebe anualmente cerca de 35 mil prestações de contas, 
tendo capacidade para analisar em torno de 4 mil processos nesse mesmo período, o 
que vem gerando significativo acúmulo de processos em cada exercício. Além do 
recebimento, cabe à Autarquia realizar o registro, processamento, análise e aprovação 
técnica e financeira das prestações de contas. 

Estudo realizado pela CGU em relação ao atual modelo adotado pelo FNDE para 
seleção e análise das prestações de contas e à implementação do Sistema de Gestão 
de Prestação de Contas (SiGPC) foi expresso na Nota Técnica nº 
731/2017/DIV1/CGEDUB/DS/SFC, de 2 de maio de 2017. Esta concluiu que o modelo é 
insustentável. À época foi recomendado à Autarquia que passasse a utilizar critérios 
baseados em risco, para tratamento e seleção das prestações de contas a serem 
analisadas. 

Visando nortear o gestor nesse processo, a equipe técnica da CGU construiu uma 
proposta de modelo para tratamento e seleção das prestações de contas dos entes 
recebedores de recursos federais da área de educação, aplicado, nesse primeiro 
momento, às contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). Porém, 
destaca-se a viabilidade de aplicação das técnicas na análise das prestações de contas 
de outros programas da Educação. 

A Nota Técnica nº 1357/2018/CGEDUB/DS/SFC demonstra a utilização de técnicas de 
cruzamento, estatística e mineração de dados para identificação de padrões, 
anomalias e tendências, entre outros fatores, como forma de priorizar, a partir de 
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critérios baseados em risco, a seleção das prestações de contas anualmente recebidas. 
Na construção do modelo foram utilizados, em suma, dados do SiGPC, estatísticas 
educacionais do Inep e dados municipais do IBGE. 
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RESULTADOS 
O resultado do estudo técnico é uma proposta de modelo baseado em metodologia de 
gestão de riscos, a partir de técnicas de mineração de dados, como forma de 
aprimoramento do modelo de tratamento e seleção das prestações de contas a serem 
analisadas pelo FNDE. O impacto esperado é um melhor processo de monitoramento e 
avaliação dos Programas, possibilitando um acompanhamento por meio de indicadores 
e histórico comportamental. 

Para alcançar o resultado pretendido, foram traçadas as seguintes linhas de estudo: 

1) Partindo das aquisições, em especial do item, da quantidade e do valor da compra,
foram feitas as seguintes análises:

a. Identificação da tendência de valor pago por item pela quantidade adquirida, em

duas camadas:

a.1. município em relação ao Brasil;
a.2. município em relação à UF.

Foram aplicadas técnicas estatísticas visando realizar a previsão de valores totais a partir 
do ano e da quantidade para cada item em uma determinada unidade de medida. Com 
isso, foi possível obter um valor unitário estimado no Brasil para o respectivo item, 
unidade de medida e ano. O mesmo processo foi repetido utilizando-se a UF como 
referência juntamente com o ano e quantidade. 

b. Identificação do padrão de compra, utilizando o percentual de itens comprados

no exercício por categoria por município em relação às compras de municípios do

estado.

A partir dos dados registrados no SiGPC, no qual as diversas aquisições são detalhadas 
em nível de item de compra, procurou-se medir o percentual de gastos em cada um 
desses itens, consolidando esses percentuais em nível de município e ano. Foram 
aplicadas técnicas de mineração de dados de modo a captar as proximidades e 
diferenças em relação ao padrão de compra entre municípios do mesmo Estado, para 
cada exercício. Os municípios que se distanciaram desse padrão foram identificados 
como outliers. 

c. Elaboração de um índice que represente a prática por município de preços acima

do previsto.

A partir das análises anteriores, buscou-se consolidar as informações em nível de 
município, por exercício. Foram aplicadas novamente técnicas de mineração de dados, 
visando resumir esses valores em uma única variável. Levou-se em conta a quantidade 
de itens comprados e o valor total das compras. Essa variável foi chamada de Índice de 
Preços Acima do Previsto. 

2) Análise de fatores determinantes para ocorrência de preços acima do valor previsto:

Consistiu em verificar possíveis variáveis que estariam influenciando a ocorrência dessa 
prática. Foram utilizadas as bases de dados já citadas, em especial os dados sobre os 
questionários de acompanhamento das prestações de contas, respondidos pelos 
Conselhos de Alimentação Escolares (CAE). 
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Por meio dessa análise, depreendeu-se que a existência de cardápio e de nutricionistas 
que o supervisionem é o elemento que reúne a maior quantidade de evidências para 
inibir a ocorrência de preços acima do previsto. Já a ampliação da autonomia às escolas, 
contribui para o aumento da prática de preços acima do previsto. Outro elemento pode 
ser descrito como a participação social, por intermédio dos CAE, no qual os Conselhos 
mais atuantes e mais bem estruturados em termos de acompanhamento das merendas 
contribuem para uma redução no Índice de Preços Acima do Previsto. 

3) Análise da relação dos preços praticados com indicadores sociais e econômicos:

Busca verificar se a prática de preços acima do previsto tem relação com alguns 
indicadores sociais e econômicos, a exemplo das taxas de abandono medidas pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 

Com base no exame dos dados de estatísticas escolares do Inep, verificou-se que o 
Índice de Preços Acima do Previsto, citado anteriormente, tem impacto na taxa de 
abandono escolar, calculada pela razão entre o total de desistências sobre o total de 
matrículas para cada município, levando-se em conta apenas as matrículas da rede 
pública de ensino. 

Adicionalmente a essas variáveis, os seguintes dados compuseram a análise: 

a) PIB per capta dos municípios, referente ao exercício de 2013;
b) Proporção da população urbana, referente ao censo de 2010;
c) Proporção da população residente entre 0 a 14 anos, referente ao censo de

2010.

Os resultados demonstraram que todas as variáveis selecionadas impactam a taxa de 
abandono, sendo que um aumento na população urbana e no PIB per capta tendem a 
reduzir o abandono escolar, em conformidade com pesquisas anteriores123. Já o 
aumento na proporção de residentes entre 0 a 14 anos e no Índice de Preços Acima do 
Previsto tendem a ampliar essa taxa de abandono. 

Os motivos que operam para tanto podem ser assim verificados: a ocorrência de preços 
acima do previsto está relacionada com a ausência de disponibilização da merenda 
escolar durante todos os dias letivos. Assim, em regiões mais carentes, as crianças e 
jovens têm a merenda como grande atrativo para frequentarem a escola. De modo a 
corroborar essa opinião, verifica-se que a correlação entre a taxa de abandono e o Índice 
de Preços Acima do Previsto ponderado pelo PIB per capta e pela proporção da 
população urbana tende a aumentar à medida que estas últimas diminuem. 

A partir das análises anteriores, foram utilizados os dados sobre os preços acima do 
previsto, abandono escolar, scores de outliers por padrões de compras em cada UF, e as 
perguntas dos questionários respondidos pelos CAE para elaboração de um índice de 
classificação das prestações de contas dos recursos do Pnae por parte dos municípios. 

1 Dean T. Jamison, Child malnutrition and school performance in China, Journal of Development Economics, Volume 20, Issue 2,

1986, Pages 299-309, ISSN 0304-3878, (https://doi.org/10.1016/0304-3878(86)90026-X)
2 Gomes, SONIA (2009). Impactos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Pnae sobre a nutrição dos alunos, defasagem 

e desempenho escolar. Tese de doutorado. UFPE, Recife, PE, Brasil
3 Meyers AF, Sampson AE, Weitzman M, Rogers BL, Kayne H. School Breakfast Program and School Performance. Am J Dis

Child. 1989;143(10):1234–1239. doi:10.1001/archpedi.1989.02150220142035

https://doi.org/10.1016/0304-3878(86)90026-X
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Assim, esse índice, que varia entre 0 a 100, indica, em seus maiores valores, um maior 
grau de preços acima do previsto, abandono e maior probabilidade de não cumprimento 
dos cardápios e disponibilidade da merenda durante os anos letivos, o que implica em 
maior probabilidade de não atingimento dos objetivos do programa. 
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CONCLUSÃO 
O resultado do estudo técnico demonstrou que é possível utilizar técnicas de 
cruzamento, estatística e mineração nos dados como auxílio ao processo de tratamento 
e seleção das prestações de contas. Nesse sentido, foi possível elaborar um índice de 
classificação das prestações de contas, bem como identificar um padrão de preços 
praticados para diversos itens. Ademais, foram encontrados padrões que podem auxiliar 
a tomada de decisões do gestor, a exemplo da elaboração do cardápio e a existência de 
nutricionistas que o supervisionem, bem como o resultado de Conselhos mais atuantes. 

O uso desse modelo promoverá a otimização do processo de análise das prestações de 
contas, tornando-o mais tempestivo. Isso se dará por haver um melhor tratamento das 
prestações de contas, propiciando uma seleção por priorização. Além disso, o uso de 
uma metodologia baseada em gestão de riscos aumentará as chances de se ter uma 
análise mais assertiva, ocasionando numa melhor utilização da força de trabalho do 
FNDE. Espera-se também que a adoção do modelo impacte positivamente no 
monitoramento e na avaliação dos Programas. 

Cabe destacar que foram encontradas dificuldades no desenvolvimento do trabalho, tais 
como inconsistências na base de dados, ausência de padronização das unidades de 
medida e existência de dados incompletos. Assim, é essencial que o FNDE envide 
esforços em corrigir tais fragilidades, visando qualificar a entrada de dados no Sistema. 
Nesse sentido foram emitidas recomendações à Unidade, que serão monitoradas pela 
CGU. A implementação dessas proposições traria maior acurácia aos resultados. 

Ressalta-se que o modelo apresentado na Nota Técnica não é taxativo, existindo a 
possibilidade de implementação de outros modelos, a partir de variáveis e técnicas 
diversas. No entanto, o modelo apresentou robustez, com resultados significativos. 



MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

NOTA TÉCNICA Nº 731/2017/DIV1/CGEDUB/CGEDUB/DS/SFC

INTERESSADO: Secretaria Federal de Controle Interno

1. ASSUNTO

Estudo Técnico do modelo utilizado pelo FNDE para recebimento e análise das Prestações de Contas dos 

entes recebedores de recursos federais da área de Educação

2. INTRODUÇÃO

2.1. Trata-se a  presente Nota Técnica  da análise do modelo de prestação de contas  e  da
implementação do Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SiGPC), a cargo do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), responsável pelo recebimento, registro, processamento, análise
e  aprovação  técnica  e  financeira  das  prestações  de  contas  de  diversos  programas  governamentais
executados pela Autarquia.

2.2. A prestação de contas é uma etapa obrigatória a ser cumprida por qualquer pessoa física
ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e
valores  públicos  ou pelos  quais  a  União responda,  ou que,  em nome desta,  assuma obrigações  de
natureza pecuniária, conforme dispõe o art. 70 da Constituição Federal de 1988.

3. DO HISTÓRICO

3.1. Responsável por  vultosos repasses financeiros,  o FNDE atua em parceria com os 26
estados e Distrito Federal, os 5.570 municípios e as cerca de 160 mil escolas públicas espalhadas pelo
país, tendo como missão a promoção de uma educação de qualidade a todos. Sua atuação envolve
principalmente o repasse de recursos aos entes executores, com posterior análise das prestações de
contas dos recursos executados.

3.2. No  âmbito  da  educação,  o  repasse  dos  recursos  financeiros  se  dá  de  duas  formas:
transferência fundo a fundo ou transferência direta. A transferência fundo a fundo é específica para o
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (Fundeb), cujas prestações de contas são analisadas pelos Tribunais de Contas nos Estados,
por ser um fundo estadual.

3.3. Já as transferências diretas se dão pelo repasse dos recursos diretamente para contas
bancárias específicas abertas nos estados e municípios para esse fim pelo próprio ente repassador, o
FNDE,  em  instituições  financeiras  oficiais  federais.  Esse  repasse  pode  ser  efetuado  por  meio  de
instrumentos de repasse, como é o caso das ações de Infraestrutura para a Educação Infantil - Plano de
Ações  Articuladas  –  PAR e  Implantação  de  Escolas  para  Educação  Infantil  (Proinfância),  que  se
utilizam de termos de compromisso para sua efetivação, ou diretamente para a conta específica, sem
necessidade de qualquer instrumento, como ocorre com o Programa Nacional de Apoio ao Transporte
Escolar (Pnate), o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) e o Programa Dinheiro Direto na
Escola (PDDE).

3.4. Anualmente,  os  entes governamentais  e  não governamentais  executores  dos  recursos

ANEXOS



repassados pelo FNDE devem apresentar àquela Autarquia um processo de prestação de contas por
Ação de Governo para cada exercício, por convênio, ou por termo de compromisso firmado. Assim,
considerando todas as ações de responsabilidade do FNDE, atualmente a Autarquia recebe por ano
cerca de 35 mil prestações de contas, sendo analisados em torno de quatro mil processos nesse período,
o que vem gerando um acúmulo de processos em cada exercício, tendo em vista a responsabilidade do
FNDE em analisar cada prestação de contas.

3.5. Esse cenário de formação de estoque de processos sem análise tem sido verificado pela
CGU desde 2009, ao analisar as contas da Autarquia relativas ao exercício de 2008, identificando um
passivo de prestação de contas de aproximadamente 14.000 instrumentos de transferências frente a uma
força de trabalho de treze servidores para cumprir essa demanda. Ou seja, naquela época já se tinha um
quadro de grande volume de processos de contas e de falta de pessoal para realizar sua análise, gerando
uma tendência ao acúmulo.

3.6. Visando a redução do estoque, emitiu-se recomendação para que fosse elaborado um
plano de finalização das análises das prestações de contas, contendo clara definição de critérios a serem
adotados a fim de eleger convênios como prioritários para análise. Ainda em 2009, o FNDE informou
que estava em desenvolvimento o Sistema Integrado de Gestão e Acompanhamento de Prestação de
Contas  (Sigap),  que  deveria  substituir  o  SISPCO – Sistema de Prestação de Contas,  bem como o
SIAPC  –  Sistema  Integrado  de  Acompanhamento  de  Prestação  de  Contas,  abrangendo  todas  as
atividades relacionadas à prestação de contas de convênios e transferências automáticas, bem como de
tomada de contas especial, com previsão de implementação para prestação de contas de convênios em
junho de 2009.

3.7. Em 2010, na análise das contas referentes à gestão de 2009, a CGU verificou que o
sistema apresentado pelo FNDE como solução para o problema da prestação de contas não havia sido
implantado,  apresentando  atraso  de  um  ano.  Conforme  informações  do  FNDE,  o  Sigap  tinha
característica operacional, exigindo a inserção dos dados relativos às prestações de contas de programas
e  projetos  educacionais,  com  automação  insuficiente  frente  ao  volume  de  prestações  de  contas
recebidas  anualmente,  bem  como  ao  passivo  existente.  Assim,  diante  da  grande  quantidade  de
convênios pendentes de análise e da falta de pessoal, de sistemas e de manuais, a CGU constatou a
necessidade de reestruturação da área de análise de prestação de contas, recomendando a realização de
estudo para verificar o quantitativo de pessoal  necessário para o desenvolvimento dos trabalhos da
Autarquia,  com  posterior  envio  do  resultado  ao  Ministério  do  Planejamento  e  ao  Ministério  da
Educação.

3.8. Nesse mesmo ano, num contexto de empreendimento de esforços mas sem que nenhuma
ação estratégica se mostrasse capaz de suprimir o estoque de prestação de contas pendentes de análise,
nem mesmo em longo prazo, considerando os recursos humanos e tecnológicos disponíveis, o FNDE
concluiu que a alternativa possível  para o  cumprimento de sua missão institucional era investir  na
automação de todas as etapas do processo de prestação de contas, assim como em uma política de
recursos humanos que recompusesse e incrementasse a força de trabalho da Autarquia, como o ingresso
de novos servidores. Assim, em 2010 o FNDE passou a discutir no âmbito interno o primeiro projeto
da nova gestão dos processos de prestação de contas, tornando esse assunto um objetivo estratégico
contido em seu Planejamento de 2010-2015.

3.9. No exercício de 2011, na análise das contas de 2010, o FNDE informou a esta CGU que
havia adotado a estratégia de concentração de esforços sobre o passivo e que a expectativa de resolução
do estoque se concentrava no Sistema de Gestão de Prestações  de Contas  – SiGPC. Este Sistema
tornaria a sistemática de recebimento de novas prestações de contas, cobrança, análise e apuração de
prejuízos muito mais ágil e segura, permitindo a apresentação da prestação de contas de modo “on line”
pelas entidades executoras. No entanto, o modelo de prestação de contas não seria alterado, ou seja,
todas as prestações de contas continuariam a ser individualmente analisadas pelo FNDE, com posterior
emissão de parecer conclusivo.



3.10. O Sistema é composto por dois módulos, quais sejam: o Administrativo, referente a toda
a estrutura do processo de prestação de contas (planejamento da transferência, recepção da prestação de
contas, análise das contas – sob o aspecto financeiro e quanto ao objeto e objetivo e adoção de medidas
de  exceção);  e  o  Contas  Online,  no  qual  os  dados  da  execução dos  recursos  são  registrados  pela
entidade executora, de forma que sejam suficientes para se estabelecer o nexo causal entre a receita e a
despesa associada ao objeto e ao alcance do objetivo.

3.11. Assim, em 2011 o SiGPC encontrava-se em produção, operando em carga moderada
para avaliação e estabilização. O primeiro módulo do Sistema, a Análise de Formalidade, entrou em
operação  em  março  desse  mesmo  ano  e  as  funcionalidades  da  análise  financeira  estavam  em
desenvolvimento, com previsão de término para novembro do mesmo ano. Dada a solução apresentada
pelo FNDE, a CGU recomendou o aprimoramento da sistemática de controle sobre os convênios e
transferências diretas realizadas de modo a evitar o aumento do passivo de prestações de contas sem
análise, envidando esforços no sentido de colocar em operação o SiGPC.

3.12. No início de 2012, o FNDE instituiu como obrigatória, a partir daquele ano, a utilização
do SiGPC para processamento online de todas as fases relacionadas ao rito de prestação de contas dos
recursos repassados a título de transferências voluntárias e obrigatórias/legais por meio da Resolução
CD/FNDE nº 02/2012; e, em 2013, instituiu o Sistema de Gestão de Conselhos (Sigecon), por meio da
Resolução nº 24/2013. Assim, o FNDE visava automatizar todas as etapas do processo de prestação de
contas, inclusive as de medidas de exceção para obtenção do devido ressarcimento ao erário, bem como
superar, além do estoque de prestações de contas com análise pendente, a intempestividade da análise
das contas devidas. Já para o tratamento dos processos anteriores a 2010, foi contratada a empresa
Intelipar Tecnologia da Informação Ltda. para realizar o inteligenciamento, a transcrição e a inserção
das informações do passivo com vistas ao seu processamento automático no SiGPC, tendo atingido,
porém, apenas uma parcela dos processos.

3.13. Com a gestão eletrônica das prestações de contas, o FNDE tinha como objetivo realizar
a parametrização das informações inseridas no SiGPC, permitindo a emissão tempestiva do parecer
conclusivo  pelo FNDE para  todas  as  prestações  de  contas  recebidas.  Seriam considerados tanto o
parecer  financeiro e o  posicionamento dos conselhos de controle social,  como o parecer  técnico e
outras  peças  técnicas  da  unidade  finalística  da  Autarquia,  que  demonstrassem  os  percentuais  de
execução  do  objeto  e  de  consecução  do  objetivo,  inclusive  com a  indicação  das  metas  físicas  e
financeiras.

3.14. Assim, desde 2011, com a apresentação do SiGPC como solução para o estoque das
prestações de contas, esta CGU tem acompanhado o esforço do FNDE em implantar o Sistema. Em
junho de 2012, o FNDE apresentou como prazo para conclusão de todo o Sistema o exercício de 2013.
Em junho de 2013, a Autarquia informou que o processo de implementação se encontrava na fase de
recepção das prestações de contas em sistema online e que o módulo de análise dos dados inseridos
seria  concluído até dezembro daquele  mesmo ano.  Porém, ao final  de  2013,  a  Autarquia  tratou  o
problema do passivo como de difícil solução na forma que tem sido adotada pela Autarquia, tendo em
vista a  grande demanda de transferências sob responsabilidade do FNDE e a histórica carência de
servidores para análise das prestações de contas, e informou que o cenário que se vislumbrava à época
era de plena superação da situação no prazo de três anos, ou seja, em 2016, alongando o prazo anterior
de finalização em 2013.

3.15. Em 2014, por meio da análise das contas da Autarquia referentes ao exercício de 2013, a
CGU verificou a baixa evolução do SiGPC e recomendou ao FNDE que disponibilizasse o acesso ao
cronograma de implantação do Sistema, com a identificação dos objetivos, das metas, dos prazos e das
responsabilidades em cada etapa. Nesse mesmo ano, foi instituído o Comitê Deliberativo de Prestação
de Contas do FNDE, por meio da Portaria nº 152, para deliberar acerca da gestão do processo de
prestação  de  contas  dos  recursos  transferidos  para  o  financiamento  de  programas  e  projetos
educacionais no âmbito da Autarquia.



3.16. No exercício de 2015, após exame aprofundado do cronograma apresentado pelo FNDE
no âmbito da auditoria realizada por esta CGU, verificou-se atraso em 26 tarefas, com tarefas ainda não
iniciadas, apesar de à época já apresentarem prazo de conclusão expirado. Além disso, os prazos de
duração de tarefas semelhantes não guardavam correlação entre si, apresentando quantidade de dias
para realização bastante divergentes, mesmo se consideradas as especificidades de cada Programa.

3.17. Ainda no exercício de 2015, o Tribunal de Contas da União (TCU), ao julgar o processo
de prestação de contas do FNDE referente ao exercício de 2013, expediu o Acórdão nº 7790/2015 –
TCU – 1ª Câmara. Como resultado, foi determinado ao FNDE que, em conjunto com o Ministério do
Planejamento, apresente plano de ação com medidas para reduzir o elevado estoque de prestações de
contas que se encontram em 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  SiGPC  relativos  ao  acompanhamento  e  à  prestação  de  contas  dos  programas  educacionais
incentivados. Além disso, determinou que o FNDE encaminhasse, a cada noventa dias, informações
atualizadas  sobre  o  desenvolvimento  do  SiGPC,  as  etapas  em uso  e  justificativas  para  eventuais
alterações promovidas e atrasos no cronograma.

3.18. Em 30 de agosto de 2016, atendendo as determinações contidas no item 9.4 do Acórdão
7.790/2015 - TCU 1º câmara, o FNDE encaminhou ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão (MP),  por  meio do Ofício nº 20.757/2016/Diapo/ChefiaGabin/Gabin-FNDE, Plano de Ação
contendo suas proposições para mitigação do passivo de prestações de contas e conclusão do SiGPC.
Nesse documento, a Autarquia relata o início de tratativas com a Empresa de Tecnologia e Informações
da  Previdência  Social  –  Dataprev  para  a  prestação  de  serviços  de  consultoria  em  Tecnologia  da
Informação e Comunicação TIC, qualificação de dados, internalização, desenvolvimento, evolução e
manutenção das funcionalidades já desenvolvidas do sistema, considerando a complexidade do projeto
SiGPC e a necessidade de sua célere finalização.

3.19. Dando continuidade ao acompanhamento da implantação do SiGPC, esta CGU analisou
o  processo  instituído  para  a  contratação  em questão,  cujos  resultados  foram consignados  na  Nota
Técnica nº 32/2017/CGATI/DG/SFC, de 13 de janeiro de 2017. Verificou-se que, segundo o Art. 24,
inciso XVI da Lei  nº  8.666/93 e o  Art.  1º,  §  1º,  inciso II  da IN nº  04/2014 STI/MP, é  cabível  a
contratação de  Dataprev,  Serpro ou outra  empresa  de  Tecnologia  da  Informação  do Governo para
execução da demanda relacionada ao Sigpc. No entanto, foram identificadas fragilidades no processo,
evidenciando falhas no planejamento da contratação, situação recorrente considerando o histórico de
problemas de planejamento ligados ao Sistema em questão. Diante disso, foi recomendado ao FNDE,
por  meio  do  Ofício  nº  1571/2017/GAB DS/DS/SFC-CGU,  de  30  de  janeiro  de  2017,  reavaliar  o
processo de contratação em curso, atentando para as fragilidades apontas na Nota Técnica.

3.20. O Ministério Público Federal (MPF) também tem acompanhado o processo de prestação
de contas das ações sob responsabilidade do FNDE e, em 1º de dezembro de 2015, firmou Termo de
Cooperação Técnica com a Autarquia estabelecendo para o FNDE o compromisso de implementar o
acesso público aos dados do Sistema e implantar o módulo de análise técnica e financeira referente ao
Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) num prazo de cinco anos. Além disso, instaurou o
Inquérito  Civil  Público  nº  1.34.001.004130/2016-43,  tendo  por  objeto  a  apuração  de  possíveis
irregularidades  na  implementação  integral  e  regular  do  SiGPC,  com vistas  a  adoção  das  medidas
judiciais e extrajudiciais cabíveis.

3.21. Em 2 de setembro de 2016, o MPF emitiu a Recomendação nº 53, em que também
apresentou  suas  conclusões  sobre  a  contratação  da  Dataprev  pelo  FNDE.  Nesse  documento,  o
Ministério afirma que essa contratação se caracteriza pela total terceirização da gestão e implementação
do SiGPC para a Dataprev, e que a proposta técnica e o cronograma apresentados pela citada empresa
não  fazem  nenhuma  discriminação  das  atividades  necessárias  ao  desenvolvimento  completo  do
Sistema.  Além  disso,  ao  analisar  a  documentação  envolvida  no  processo,  concluiu  pelo  total
descompasso  com as  exigências  normativas  regentes,  não  contendo  razões  ou  argumentos  claros,



congruentes e suficientes para demonstrar a necessidade da contratação, e ainda destacou a ausência de
Estudo Técnico Preliminar da Contratação e da Análise de Riscos,  pressupostos fundamentais para
legitimidade da especificação dos serviços a serem contratados.

3.22. Devido a esses fatos, o Ministério Público em 2016 recomendou a suspensão da dispensa
de licitação e/ou contrato administrativo com a Dataprev enquanto não fossem preenchidas todas as
exigências legais (Lei nº 8.666/1993) e regulamentares (Instrução Normativa SPOG-SLTI nº 04/2014 e
outras normas aplicáveis) da contratação do serviço de tecnologia de informação, por parte do FNDE,
entendendo que “qualquer solução, apesar da urgência da finalização do SiGPC, não pode ser aprovada
ou contratada sem a devida observância de todas as exigências que pautam contratações de solução de
tecnologia da informação para a Administração Pública (...)”.

3.23. Recentemente, o FNDE encaminhou, por meio do Memorando nº 1994/2017/GABIN, de
27 de março de 2017, informações sobre as providências que estão sendo adotadas pela Autarquia no
âmbito da questão de prestações de contas. Em atendimento ao Acórdão nº 7790/2015, a Autarquia
desenvolveu Plano de Ação contendo proposições para mitigação do passivo de prestação de contas e a
conclusão do SiGPC, apresentando-o ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP).
A partir desse plano, o FNDE e o MP elaboraram em conjunto a Nota Técnica nº 01/2016/FNDE/MEC
/SEGRT/MP, que traz um aprimoramento do diagnóstico da situação do passivo das prestações de
contas, bem como um novo exame das questões relativas ao desenvolvimento de soluções tecnológicas
para agilizar procedimentos de análise conclusiva dos processos.

3.24. Dando andamento à execução das ações propostas no plano, o FNDE relatou ainda que
teve início trabalho em conjunto com o Ministério da Educação (MEC), com o objetivo de desenvolver
ações que visem simplificar e desburocratizar o processo de prestação de contas, extinguir o estoque
atual  de  processos  de  contas,  padronizar  a  análise  das  prestações  de  contas  ordinárias  e  rever  os
normativos e resoluções que regem os programas geridos pelo FNDE. Para tanto, foram criados cinco
grupos de trabalho divididos por eixos temáticos, com o objetivo de resolver a questão do passivo e
simplificar a análise do ativo da prestação de contas.

3.25. Destaca-se que o Fundo informou que ainda que o módulo de análise das prestações de
contas não esteja implementado no SiGPC, as análises continuam sendo efetuadas de forma manual,
priorizando-se aquelas que são objeto de demandas dos Órgãos de Controle – TCU e CGU, Ministérios
Públicos, Departamento de Polícia Federal e Poder Judiciário. Além disso, para fins de adoção das
medidas  de  exceção,  observam-se  também  critérios  como  a  antiguidade  da  transferência  e  a
materialidade  do  débito.  Informou  ainda  que  até  que  todas  as  etapas  do  Sistema  estejam
implementadas, seriam priorizadas as análises dos processos de prestação de contas que se aproximam
do impedimento de instauração de TCE.

4. DO PASSIVO

4.1. Para  que  se  compreenda  a  dimensão  do  atual  passivo  de  prestações  de  contas  sem
análise, faz-se necessária uma apresentação da evolução dos fatos. Inicialmente, em 2010, o FNDE
apresentava um estoque total de 67.146 prestações de contas anteriores a 2009, incluindo este ano,
especificamente de transferências diretas. Após seis anos, em julho de 2016, o FNDE informou que
existiam 400 mil obrigações de prestação de contas, das quais aproximadamente 260 mil estão sem
análise, ou seja, na dependência do SiGPC e da posterior emissão de parecer conclusivo, atingindo um
total  R$  90  bilhões  de  recursos  financeiros  distribuídos  desde  1998  por  mais  de  130  programas.
Informações mais recentes, contidas no Memorando nº 1994/2017/GABIN, de 27 de março de 2017,
trazem o total  de  aproximadamente 204 mil  processos  sem análise.  O gráfico abaixo demonstra  a
evolução desse estoque ao longo dos exercícios, conforme informações apresentadas pelo FNDE em
seus relatórios de gestão e coletadas por esta CGU em suas auditorias ao longo dos anos.

Gráfico 1. Estoque de prestação de contas por exercício.



Fonte: Relatórios de Gestão do FNDE de 2010 a 2014 e Relatórios de Gestão de Auditoria Anual de Contas nºs

224793, 243895, 201109076, 201203288, 201305719, 201407023, 201503375.
*Dados de julho de 2016. **Dados de março de 2017.
Não há informações sobre o estoque no exercício de 2015.

4.2. Destaca-se ainda que o módulo “Contas Online”, em que o gestor apresenta a prestação
de contas direto no Sistema, não foi liberado para todos os programas. Em 2014, o módulo estava
disponível para o Pnae, o Pnate, o PDDE, o Bralf, o Caminho da Escola, o Pronatec, o Proinfância, o
Peja e para alguns convênios determinados pelo TCU. No entanto, ainda existem programas para os
quais  o  módulo não foi  disponibilizado,  tais  como Projovem e PAR-TD. Assim,  o  quantitativo de
prestações de contas pendentes de análise é maior que o informado, considerando que existem gestores
que  continuam  recebendo  recursos  do  órgão,  sem  prestar  contas.  Por  fim,  ressalta-se  que  a  não
disponibilização do módulo “Contas Online” para os demais  programas/projetos,  bem como a não
implantação do módulo “Análise”, é um risco para o erário e pode beneficiar os entes irregulares com
novas liberações de recursos.

5. DOS AGRAVANTES

5.1. Com a expansão e o desenvolvimento da política pública educacional dos últimos anos,
bem como com o incremento do orçamento do FNDE de aproximadamente R$50 bilhões em dez anos,
houve um aumento significativo no volume de recursos transferidos pela Autarquia às secretarias de
educação  dos  estados  e  do  Distrito  Federal,  às  prefeituras  municipais  e  às  organizações
não-governamentais,  principalmente  mediante  transferências  voluntárias,  legais  e  automáticas,  e,
consequentemente, uma ampliação no número de prestações de contas devidas anualmente ao Fundo.
Os  recursos  repassados  pelo  FNDE  alcançam  os  5.570  municípios  brasileiros,  sendo  que  alguns
programas envolvem mais de um ente executor por unidade da federação, representando, assim, mais
de  um processo  de  prestações  de  contas  para  cada  programa,  por  exercício,  atingindo,  como dito
anteriormente, cerca de 35 mil prestações de contas apresentadas por ano. 

5.2. Frente a esse grande volume de processos e a uma capacidade operacional disponível
para análise que possibilita concluir pareceres para cerca de quatro mil processos por ano, o FNDE



encontrou a possível solução na automatização do processo de prestação de contas, concentrando seus
esforços no desenvolvimento de um sistema que pudesse receber os dados das prestações e analisá-los,
emitindo um parecer conclusivo. No entanto, algumas falhas surgiram ao longo do processo.

5.3. Analisando esse processo de implementação, verificou-se que o FNDE não realizou um
adequado  planejamento  do  projeto,  o  que  fica  evidente  nos  constantes  atrasos  na  implantação  do
sistema ao longo dos anos e na elaboração de cronogramas que não representavam a realidade do
processo. Além disso, as primeiras iniciativas de planejamento das ações do Sistema não contavam
com a participação de todas  as unidades envolvidas no processo de prestação de contas,  deixando
evidente sua fragilidade.

5.4. Outra  dificuldade  identificada  refere-se  à  capacidade  tecnológica  do  FNDE,  que  se
mostrou insuficiente para fazer frente às demandas apresentadas ao longo do processo de implantação
do Sistema. O fim para o qual o Sistema se propõe, qual seja, a gestão eletrônica de todos os processos
de  prestação  de  contas,  com  a  emissão  tempestiva  dos  pareceres  conclusivos,  envolve  operações
complexas, de difícil desenvolvimento. Assim, ao longo do processo de implementação, foi necessário
ao  FNDE  buscar  auxilio  externo,  utilizando-se  de  contratos  de  consultoria  e,  posteriormente,  da
tecnologia  de  uma  Fábrica  de  Software.  Além  disso,  contratou  empresa  para  realizar  o
inteligenciamento,  a  transcrição  e  a  inserção  das  informações  do  passivo  com  vistas  ao  seu
processamento automático no SiGPC e, em 2016, deu início as tratativas para contratação da Dataprev
para a prestação de serviços de consultoria em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

5.5. Existem  ainda  fatores  de  difícil  previsão  que  surgiram  ao  longo  do  processo,
contribuindo para o cenário atual de atraso na implementação do Sistema e acúmulo de prestações de
contas. Entre eles, tem-se a necessidade de que atores internos e externos ao Fundo, responsáveis por
programas e ações cuja execução financeira é de responsabilidade daquela Autarquia, participem da
criação  dos  parâmetros  de  análise  das  prestações  de  contas;  dificuldades  devido  à  abrangência  e
complexidade  da  execução  do  programa  definido  como  prioritário,  o  Pnae;  as  inconsistências
verificadas  entre  os  dados  encaminhados  pelo  Banco  do  Brasil  ao  FNDE  e  aos  entes  federados,
referentes aos registros dos extratos bancários; entre outras. Alterações ministeriais ocorridas desde o
início do Sistema, bem como frequentes mudanças da gestão do órgão, em especial da Presidência da
Autarquia e das duas Diretorias Financeira e de Tecnologia, envolvidas diretamente no processo de
especificação e desenvolvimento do SiGPC, também impactaram no seu desenvolvimento,  além do
contingenciamento de gastos instaurado em toda a Administração Pública.

5.6. Mudanças  normativas  dos  programas  cuja  gestão  é  de  responsabilidade  do  FNDE
também dificultam o processo. Por exemplo, em 2013, a publicação da Resolução nº 26, que rege o
funcionamento do Pnae, programa utilizado como piloto do Sistema, estabeleceu mudanças em suas
diretrizes,  instituindo a obrigatoriedade das entidades executoras do Pnae registrarem, por meio do
SiGPC,  durante  o  mesmo  exercício  da  execução  dos  recursos,  informações  detalhadas  sobre  os
alimentos  adquiridos  pelo  Programa.  Assim,  os  registros  que  até  então  eram  feitos  de  forma
consolidada quando da prestação de contas passaram a ser feitos de maneira singularizada durante a
execução dos recursos, alterando sobremaneira o módulo de análise documental já implementado no
Sistema.  Tais  alterações  normativas  impactam  diretamente  no  processo  de  criação  de  regras
sistematizadas, bem como na emissão de pareceres conclusivos.

6. DA ANÁLISE

6.1. As informações apresentadas mostram o baixo índice de análise das prestações de contas
em relação ao passivo total, o que vem gerando, ano após ano, um aumento substancial no estoque de
prestações de contas a analisar.  Fica evidente, portanto, que apesar das ações adotadas pelo FNDE
visando a  solução para o  crescente  estoque de  prestações  de  contas,  a  estrutura  institucional  e  os
recursos humanos/tecnológicos disponíveis são insuficientes para prover a análise tempestiva dessas
contas, bem como para suprimir o expressivo passivo existente.



6.2. Embora o SiGPC já esteja recepcionando as prestações de contas online desde o início
de 2012 e os parâmetros relacionados à análise formal (documental) das informações prestadas estejam
instituídos para  os programas e  projetos  habilitados a prestarem contas  via sistema,  com a devida
notificação eletrônica dos gestores omissos, os resultados efetivos da automatização do processo só
serão percebidos quando o módulo de análise no SiGPC – Contas Online entrar em operação.

6.3. O que se tem de concreto é que as análises de prestação de contas desde 2011 estão
sendo realizadas de forma pontual, notadamente a partir de demandas de órgãos de controle, sem a
adoção de gestão baseada em risco, que englobe todo o universo de prestações de contas recebidas. Ou
seja, grande parte dos gestores estão recebendo recursos federais sem terem sua gestão de recursos
anterior avaliada, mesmo que por testes informatizados, além de se beneficiarem com o lapso temporal
identificado entre a ocorrência do fato e o estabelecimento do processo de reparação do dano.

6.4. Isso  se  reflete  no  processo  de  instauração  de  tomada  de  contas  especial  (TCE).  As
rotinas utilizadas pelo FNDE para instauração de TCE não estão sendo adequadas, no que diz respeito à
identificação e providências tempestivas nos casos das transferências em que houve omissão no dever
de prestar contas, não comprovação da aplicação dos recursos repassados pela União, desfalque ou
desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, ou, ainda, prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou
antieconômico  que  tenha  resultado  em  dano  ao  Erário  por  parte  do  convenente  e,  portanto,  que
ensejariam a instauração de TCE. O lapso temporal em média para instauração de TCE pelo FNDE é de
aproximadamente oito anos.

6.5. Assim,  o  atraso no projeto  de implantação do SiGPC impacta  significativamente  no
atingimento  dos  objetivos  do  Órgão  e  traz  prejuízos  para  toda  a  gestão  da  Autarquia  e  para  a
Administração Pública, representando um risco ao erário ao beneficiar entes irregulares. Esses efeitos
foram reforçados pelo TCU no Acórdão nº 7790/2015 – 1º Câmara ao relatar a existência de casos de
processos  antigos  que  chegam ao Tribunal  para julgamento,  mas a reparação do prejuízo se torna
inviável devido à necessidade de se respeitar as garantias fundamentais do contraditório e da ampla
defesa dos agentes que desviaram os recursos, abordando ainda que essa demora na análise serve de
incentivo aos gestores atuais, que tenham a intenção de desviar recursos, impactando na efetividade dos
gastos.

6.6. Atualmente,  encontra-se  em fase  de  implementação  no  FNDE as  regras  de  análises
financeiras  e  técnicas  estabelecidas  para  o  Pnae.  Apesar  da  Autarquia  considerar  que  após  esses
parâmetros serem testados e validados será mais fácil o estabelecimento do processo de análise dos
demais Programas, cabe destacar que o Pnae é apenas uma das diversas ações sob sua gerência, cada
uma com suas  especificidades,  o  que  implica  na velocidade  de  definição e  implantação  de  regras
específicas, acabando por prolongar o processo. Tal entendimento foi confirmado pelo próprio FNDE,
ao  justificar  os  diferentes  prazos  de  execução das  tarefas  relacionadas  aos  programas no  Sistema,
dentro  do  cronograma  de  implementação  apresentado,  informando  que  as  fases  possuem  tarefas
atribuídas  às  Diretorias  envolvidas  (Difin,  Dirte  e  Diretoria  gestora  do  programa  em questão),  de
acordo com suas competências, variando conforme a complexidade dos programas, com cada um deles
apesentando formatos  de  prestação  de  contas  e  normativos  distintos,  que  podem ainda  mudar  nos
diferentes exercícios, dentro de um mesmo programa.

6.7. Essas  alterações  das  diretrizes  dos  programas  podem  resultar  em  mais  atraso  na
implementação do Sistema, como ocorrido quando da publicação da Resolução nº 26/2013. Tal como
aconteceu  com  o  Pnae,  pode  acontecer  com  outros  programas,  objetivando  aperfeiçoar  seu
funcionamento. Isso impacta no trabalho da área de tecnologia, que necessitaria adequar os sistemas de
informação, e nas áreas de negócio, com relação ao entendimento e aplicação das regras, necessitando
rever os procedimentos já desenvolvidos. Destaca-se que em 2016 o FNDE informou que a legislação
do Pnae estava sendo revista novamente, especificamente quanto à Resolução nº 26/2013, e a previsão
de finalização do estudo é neste ano de 2017. Além disso, mesmo com a inserção das regras técnicas e
financeiras  no  SiGPC  para  a  análise  das  prestações  de  contas,  o  processo  não  será  totalmente



automatizado. O Sistema irá gerar alertas, mas o parecer final deverá ser feito por técnico responsável.

6.8. Aliado ao crescente estoque de processos sem análise, verifica-se que o planejamento do
FNDE não tem se mostrado adequado à realidade da implantação do SiGPC, com constantes atrasos no
cronograma. A Autarquia apresentou o mês de maio de 2018 como nova previsão para o início da
análise das prestações de contas de todos os programas já incluídos no Sistema, conforme cronograma
disponibilizado no Portal da Estratégia; data essa que pode sofrer alterações, considerando que todos os
fatores que já influenciaram o processo podem ocorrer novamente, como mudanças de gestão no MEC
e do próprio FNDE e alterações normativas, podendo surgir ainda novos fatos.

6.9. Importante destacar que o Diretor de Tecnologia do FNDE afirmou em videoconferência
realizada em 7 de julho de 2016 para discussão do SiGPC e do estoque de prestação de contas, com a
participação  do  Ministério  Público  Federal,  do  FNDE,  do  TCU e  desta  CGU,  que  a  DIRTE não
participou  da  elaboração  do  cronograma  disponibilizado  no  portal  da  estratégia  do  FNDE,  sendo
necessária sua reformulação. Informou ainda que após implementada as regras técnicas e financeiras, a
aprovação  ou  reprovação  das  contas  não  será  automática,  devido  à  necessidade  de  expedição  de
notificação às entidades executoras, assegurando a ampla defesa e o contraditório,  sendo que essas
funcionalidades (notificação, apresentação de defesa, análise da defesa e parecer conclusivo) ainda não
foram desenvolvidas.

6.10. Dessa forma, considerando o crescente aumento dos processos de prestações de contas
sem análise, a consequente falta de controle na aplicação dos recursos e as dificuldades encontradas a
cada momento na implementação do Sistema, entende-se que a finalização do SiGPC, por si só, não
será suficiente para o esgotamento do estoque, com a análise de todos os processos pendentes. Como
afirmado pelo próprio FNDE, por meio de sua Diretoria de Tecnologia em Despacho de 2 de junho de
2016, a automação completa do processo de prestação de contas, assim como a geração mecânica do
parecer técnico e do parecer financeiro, se demonstrou pouco efetiva para o propósito de reduzir a
quantidade de prestações de contas não analisadas.

6.11. Tal entendimento é compartilhado pelo TCU no Acórdão nº 7790/2015, ao afirmar que
“a simples implementação do SiGPC, embora seja válida, não será suficiente, no nosso entender, para
solucionar  o  problema que se apresenta”.  O Tribunal destaca ainda  que “considerando o princípio
constitucional da eficiência e os princípios da racionalidade administrativa e da economia processual,
(...) a autarquia deve apresentar medidas alternativas e concomitantes ao desenvolvimento do SiGPC”.

6.12. Ainda no Acórdão nº 7790/2015, aquele Tribunal estimou que, se nenhuma outra forma
de análise dos processos de prestações de contas for implementada pelo FNDE imediatamente, até 2018
o volume de  tal  passivo  será  de  aproximadamente  365.316  processos.  Além disso,  mesmo que  o
Sistema comece a realizar as análises em 2018, alguns processos demandarão mais tempo, devido à
necessidade de diligenciar o gestor para prestar esclarecimentos, ou no caso de processos em que as
transferências  não  serão  regularmente  comprovadas  pelo  gestor,  ensejando  os  procedimentos  de
reparação  de  dano  ao  erário  pelo  FNDE.  Para  isso  também será  necessário  a  disponibilização  de
recursos humanos suficientes e qualificados.

6.13. Em suma, como apresentado anteriormente,  observa-se que a redução do passivo de
processos é um grande desafio para o FNDE, que tem se empenhado no processo de implementação do
SiGPC, instituindo o Comitê Deliberativo de Prestação de Contas do FNDE e tratando o assunto como
estratégico dentro da Autarquia. No entanto, não se consegue visualizar a finalização desse processo
em  um  futuro  próximo,  considerando  o  modelo  de  prestação  de  contas  atualmente  adotado,  o
consequente  aumento  do  estoque  a  cada  exercício  e  as  especificidades  dos  Programas  sobre
responsabilidade do FNDE.

7. DAS CONCLUSÕES



7.1. Considerando o histórico apresentado nesta Nota Técnica,  o passivo de prestação de 
contas não analisadas,  além dos agravantes  identificados,  conclui-se,  portanto,  que o atual  modelo 
adotado pelo FNDE para análise das prestações de contas é insustentável.

7.2. Após mais de cinco anos de esforço na construção de sistemas autorais, a Autarquia 
ainda não foi capaz de analisar de forma automatizada as prestações de contas. Existe, portanto, um alto 
risco de o FNDE não conseguir concluir o Sistema no prazo apresentado e, mesmo que consiga, o 
Sistema não será capaz de dar vazão a todos os processos em estoque. Ressalta-se que o crescente 
acúmulo de processos prejudica a avaliação da qualidade da aplicação dos recursos recebidos na área 
da educação, dificultando ainda o recolhimento dos recursos referentes a danos ao erário decorrente da 
má gestão.

7.3. Assim, é essencial que ocorra a revisão do atual modelo, de forma a aperfeiçoá-lo. Em 
relação à análise e emissão de parecer pelos conselhos, um possível caminho seria o da consolidação 
dos  conselhos  sociais  existentes  para  os  diferentes  programas  em uma  só  instância,  organizada  e 
apoiada pelo FNDE, responsável pela análise das contas de todos os recursos da educação recebidos 
pelo ente executor. Além disso, seria fundamental a padronização dos quesitos da análise, de forma a 
torná-la  célere  e  objetiva,  evitando  divergências  e  contradições  entre  os  aspectos  verificados  na 
aplicação  dos  recursos  e  o  parecer  final  dado  pelo  conselho.  Destaca-se  que  atualmente,  tem-se 
instituídos  o  Conselho  de  Acompanhamento  e  Controle  Social  do  Fundeb  (CACS-Fundeb)  e  o 
Conselho  de  Alimentação  Escolar  (CAE)  como  instâncias  responsáveis  pelo  acompanhamento  e 
controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação de recursos públicos repassados no 
âmbito da educação.

7.4. Quanto à análise desses processos pelo FNDE, objetivando que essa se dê de forma 
tempestiva, sugere-se a adoção de metodologia baseada em gestão de riscos para seleção dos processos 
que  serão  analisados,  adequada  à  capacidade  operacional  da  Autarquia.  Para  elaboração  desses 
indicadores,  poderiam  ser  utilizados  dados  como  o  envolvimento  de  repasses  vultosos,  de  entes 
executores que foram alvo de fiscalização dos órgãos de controle, de entes que possuam prestações de 
contas anteriores reprovadas ou não apresentadas, ou ainda que estejam sem acompanhamento por um 
prolongado período, além da utilização da técnica de mineração de dados para identificação de padrões 
e  tendências,  entre  outros  fatores.  Os  processos  selecionados  pelos  critérios  estabelecidos  serão 
analisados e, os demais, finalizados, sem que isso impeça, contudo, que processos já concluídos sem 
análise  de  mérito  do  FNDE  sejam  reabertos,  caso  surjam  fatos  que  apontem  para  possíveis 
irregularidades.

7.5. Cabe, contudo, aos Gestores Federais, ou seja, Ministério da Educação e Fundo Nacional 
de  Desenvolvimento  da  Educação  (FNDE),  estudarem  a  questão  e  proporem  em  definitivo  uma 
solução, tanto para o elevado passivo existente bem como para o atual modelo, que leve em conta, 
dentre outros, os aspectos apontados nesta Nota Técnica.



MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

NOTA TÉCNICA Nº 1357/2018/CGEDUB/DS/SFC

INTERESSADO: Secretaria Federal de Controle Interno

ASSUNTO

Proposta de aprimoramento do modelo de tratamento e seleção das prestações de contas das Políticas Federais da educação, com foco no Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).

I. INTRODUÇÃO

1. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) é uma Autarquia Federal responsável pela gestão de políticas educacionais do
Ministério da Educação (MEC), realiza repasse de recursos constitucionais, automáticos e voluntários (convênios). Atua em parceria com os 26
estados e o Distrito Federal, bem como com os 5.570 municípios e as cerca de 160 mil escolas públicas do país, tendo como objetivo alcançar a
melhoria e garantir uma educação de qualidade para todos.

2. Anualmente, os entes executores de recursos repassados devem apresentar ao FNDE o processo de prestação de contas por Ação de Governo para
cada exercício, por convênio ou por termo de compromisso firmado. Em virtude disso, o FNDE recebe anualmente cerca de 35 mil prestações de
contas, tendo capacidade para analisar em torno de 4 mil processos nesse mesmo período, o que vem gerando significativo acúmulo de processos em
cada exercício, conforme gráfico a seguir. Além do recebimento, cabe à Autarquia realizar o registro, processamento, análise e aprovação técnica e
financeira das prestações de contas.

Gráfico 1. Estoque de prestação de contas por exercício.

Fonte: Relatórios de Gestão do FNDE de 2010 a 2014 e Relatórios de Gestão de Auditoria Anual de Contas nºs 224793, 243895, 201109076, 201203288, 201305719, 201407023, 201503375.
*Dados de julho de 2016. **Dados de março de 2017.
Não há informações sobre o estoque no exercício de 2015.

3. Em relação a essa situação, o Tribunal de Contas da União (TCU), ao julgar o processo de prestação de contas do FNDE referente ao exercício de
2013, expediu o Acórdão nº 7790/2015 – TCU – 1ª Câmara. Como resultado, foi determinado ao FNDE que, em conjunto com o Ministério do
Planejamento, apresente plano de ação com medidas para reduzir o elevado estoque de prestações de contas que se encontram em 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 SiGPC relativos ao acompanhamento e à prestação de contas dos programas educacionais incentivados. Além disso, determinou que o
FNDE encaminhasse, a cada noventa dias, informações atualizadas sobre o desenvolvimento do SiGPC, as etapas em uso e justificativas para
eventuais alterações promovidas e atrasos no cronograma.

4. O Ministério Público Federal (MPF), por meio da Procuradoria da República do Estado de São Paulo, também tem acompanhado o processo de
prestação de contas das  Ações sob responsabilidade do FNDE e,  em 1º  de dezembro de 2015, firmou Termo de Cooperação Técnica com a
Autarquia estabelecendo para o FNDE o compromisso de implementar o acesso público aos dados do SiGPC e implantar o módulo de análise
técnica e financeira referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) num prazo de cinco anos. Ademais, instaurou o Inquérito Civil
Público nº 1.34.001.004130/2016-43, tendo por objeto a apuração de possíveis irregularidades na implementação integral e regular do mencionado
Sistema, com vistas a adoção das medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis.

5. Análise realizada pela CGU em relação ao modelo de prestação de contas e à implementação do Sistema de Gestão de Prestação de Contas
(SiGPC) foi expressa na Nota Técnica nº 731/2017/DIV1/CGEDUB/DS/SFC, de 2/5/2017. Esta concluiu que o atual modelo adotado pelo FNDE
para seleção e análise das prestações de contas é ineficiente e tem contribuído para o incremento no quantitativo de prestações de contas em estoque.
Isto se dá por fragilidades na metodologia de seleção das prestações de contas, além da adoção de modelo caro e complexo para análise.

6. Após anos de esforço, foram desenvolvidas regras apenas para o Pnae, restringindo-se a dois exercícios. A referida Nota Técnica concluiu ainda
que em decorrência da grande quantidade de programas sob a gestão do FNDE e, ainda, das frequentes alterações nos normativos de alguns
programas, a estratégia de implantar todas as regras dos programas no SiGPC, além de representar elevado custo, tem riscos de não se alcançar os
objetivos pretendidos de redução do estoque e de aumento na qualidade das análises das prestações de contas..

7. Destaca-se, no entanto, a importância da existência de sistema que possa recepcionar os dados primários das políticas e que possibilite a adoção



de metodologias de priorização das análises das respectivas prestações de contas.

8. Diante desse contexto, por meio da Nota Técnica nº 731/2017, esta CGU recomendou à Autarquia como proposta de solução a utilização de
técnicas  de cruzamento,  estatística  e  mineração de  dados  para  identificação de  padrões,  anomalias  e  tendências,  entre  outros  fatores,  com a
finalidade de promover o tratamento de todas as prestações de contas anualmente recebidas, permitindo uma seleção por priorização, a partir de
critérios baseados em risco, e que possam ser analisadas de acordo com a capacidade técnica disponível.

9. A presente Nota Técnica apresenta uma proposta de modelo para tratamento e seleção das prestações de contas dos entes recebedores de recursos
federais da área de educação, aplicado, nesse primeiro momento, às contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). Porém, destaca-se
a viabilidade de aplicação das técnicas na análise das Prestações de Contas de outros Programas da Educação.

II. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

10. A prestação de contas é uma etapa obrigatória a ser cumprida por qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de
natureza pecuniária, conforme dispõe o art. 70 da Constituição Federal de 1988.

11. Nesse sentido, a União faz diversas transferências a entes municipais e estaduais que geram a obrigação de prestar contas. Tais transferências
podem ser  classificadas  em duas  grandes  categorias,  obrigatórias  e  discricionárias,  que  se  subdividem em diferentes  tipos.  As transferências
obrigatórias são aquelas criadas por lei ou previstas na Constituição Federal. Já as discricionárias devem observar, no momento da transferência, a
regulamentação da matéria. Essas últimas estão condicionadas à celebração de instrumento jurídico próprio entre as partes.

12. As transferências obrigatórias classificadas como legais são regulamentadas em leis específicas que disciplinam os critérios de habilitação,
forma de transferência, forma de aplicação dos recursos e prestação de contas.

13. Dentre as transferências legais incluem-se as transferências automáticas,  em que os recursos são transferidos automaticamente para conta
corrente específica do estado, Distrito Federal ou município, sem a necessidade de convênio, ajuste, acordo ou contrato. Essa modalidade é utilizada
em alguns repasses de recursos feitos pelo FNDE destinados a programas na área de educação, em especial, o Programa Nacional de Alimentação
Escolar (Pnae), Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e Programa Nacional do Transporte Escolar (Pnate).

14. O Programa Nacional de Alimentação Escolar[1] (Pnae) objetiva a oferta de alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a
estudantes de todas as etapas da educação básica pública. O governo federal repassa, a estados, municípios e escolas federais, valores financeiros de
caráter suplementar efetuados em 10 parcelas mensais (de fevereiro a novembro) para a cobertura de 200 dias letivos, conforme o número de
matriculados em cada rede de ensino.

15. De acordo com o art. 8º da Lei 11.947/2009, que dispõe sobre o Pnae, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios apresentarão ao FNDE a
prestação de contas do total dos recursos recebidos. Além disso, o §3º do referido artigo acrescenta o seguinte:

O FNDE realizará auditagem da aplicação dos recursos nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, a cada exercício financeiro, por sistema de
amostragem, podendo requisitar o encaminhamento de documentos e demais elementos necessários para tanto, ou, ainda, delegar competência a outro
órgão ou entidade estatal para fazê-lo.

16. A mesma Lei, no artigo 16, ainda dispõe que compete à União, por meio do FNDE, estabelecer as normas gerais de planejamento, execução,
controle, monitoramento e avaliação do PNAE. Em que pese a citada Lei não tratar da análise pontual das prestações de contas, cabe ao FNDE
realizar avaliação da política pública. O inciso IX, do artigo 17, reforça que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, prestarão contas dos
recursos financeiros recebidos à conta do Pnae.

17. Assim, os entes devem apresentar anualmente ao FNDE a prestação de contas do total dos recursos recebidos à conta desse Programa. Para isso,
deve ser utilizado o Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SiGPC), desenvolvido pelo FNDE, para o processamento online de todas as fases
relacionadas ao rito de prestação de contas dos recursos repassados, conforme Resolução CD/FNDE/MEC nº 2, de 18 de janeiro de 2012.

18. Os gestores responsáveis pela execução dos recursos do Programa devem apresentar, dentre outras informações, as aquisições realizadas com
gêneros alimentícios, os fornecedores contratados, os valores pagos e a quantidade adquirida. Cabe ao Conselho de Alimentação Escolar (CAE),
conforme art. 19 da Lei 11.947/2009, apresentar análise da prestação de contas do gestor, que é registrada no Sistema, para a emissão do Parecer
Conclusivo acerca da execução do Programa.

19. No que se refere a esse processo, o art. 20 da referida Lei dispõe o seguinte:

Art. 20.  Fica o FNDE autorizado a suspender os repasses dos recursos do PNAE quando os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios:

I - não constituírem o respectivo CAE ou deixarem de efetuar os ajustes necessários, visando ao seu pleno funcionamento;

II  -  não  apresentarem  a  prestação  de  contas  dos  recursos  anteriormente  recebidos  para  execução  do  PNAE,  na  forma  e  nos  prazos
estabelecidos pelo Conselho Deliberativo do FNDE;

III - cometerem irregularidades na execução do PNAE, na forma estabelecida pelo Conselho Deliberativo do FNDE. (grifo nosso)

20. O FNDE recebe anualmente cerca de 35 mil prestações de contas, englobando todos os programas sob sua responsabilidade, tendo capacidade
para analisar  pouco mais  de dez  porcento  por  ano.  A incapacidade em analisar  todas  as  Prestações  de Contas vem gerando acúmulo desses
processos.

21.  De acordo com a Resolução CD/FNDE/MEC nº  2,  de 18 de janeiro de 2012, o FNDE, por meio de processo automático,  examinará as
prestações de contas sob o aspecto financeiro, segundo padrões legais e técnicos.  Em seguida, os resultados são submetidos à análise técnica
específica, para manifestação quanto ao atingimento do objeto e do objetivo da transferência.

22. A proposta apresentada nesta Nota Técnica pressupõe a etapa prestação de contas, na qual os gestores que receberem recursos públicos federais
prestarão contas em sistema informatizado, passando a etapa análise das prestações de contas a consistir em duas fases. Uma primeira denominada
tratamento, na qual todas as prestações de contas serão verificadas quanto a aspectos comuns criteriosamente selecionados. Essa avaliação de dados
pode se  dar,  inclusive,  de  forma  transversal,  englobando vários  programas.  E  uma segunda,  denominada seleção,  na  qual  os  processos  que
apresentarem maior criticidade, serão analisados pelo FNDE.

[1] Lei nº 11.947/2009, de 16/06/2009.



III. CONCEITOS BÁSICOS

A. Cruzamento de Dados

23.  Define-se  como cruzamento  dos  dados  de  uma  base  ou entre  bases  diferentes,  a  partir  de  regras  previamente  definidas,  retornando um
subconjunto de dados.

24. Para que seja útil, o cruzamento de dados deve ser realizado em um grande volume de dados. Além disso, é necessário conhecer previamente as
bases de dados, bem como definir regras para extração e análise dos dados.

B. Mineração de Dados

25. Pode-se definir Mineração de Dados como:

Mineração de dados é o processo de exploração de grandes quantidades de dados com o objetivo de encontrar anomalias, padrões e correlações para
suportar a tomada de decisões e proporcionar vantagens estratégicas. (SAS)

26. Dentre as técnicas relacionadas à mineração de dados, pode-se citar:

Associação: identifica as relações entre os itens mais frequentes em um determinado conjunto de dados.
Classificação: atribui itens em categorias ou classes de destino para prever o que ocorrerá dentro da classe.
Clustering: agrupamento de registros segundo seu grau de semelhança.
Predição numérica: visa descobrir um possível valor futuro de uma variável.
Detecção de anomalias: identificação de valores discrepantes.

27. Os motivos para a utilização das técnicas de cruzamento e da mineração de dados são muitos, mas o principal deles é o incremento no volume de
informações, tornando as técnicas imprescindíveis para se evitar o desperdício de tempo e dinheiro com informações perdidas no sistema.

28. Devido à grande quantidade e diversidade de compras realizadas no âmbito do Pnae, a análise dos dados disponíveis se torna praticamente
inviável sem a ajuda de algum mecanismo automatizado.

IV. METODOLOGIA E RESULTADOS

A. METODOLOGIA

29. A partir da complexa base de dados do Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SiGPC) e outras bases governamentais, foram traçadas
hipóteses com a finalidade de identificar possíveis padrões, tendências e anomalias. Para realizar o teste das hipóteses, foram utilizadas bases de
dados, dentre elas:

SiGPC;
Estatísticas Educacionais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep); e
Dados municipais do IBGE.

30. Antes da aplicação das técnicas de estatística e mineração de dados, foram realizados testes na base de dados. Identificou-se um grande volume
de dados inconsistentes, ou seja, não aproveitáveis. Assim, foi preciso tratar a base, sendo essa etapa bastante custosa.

31. Com a base tratada, o conteúdo dos dados foi analisado e foram traçadas as seguintes linhas de estudo:

1) Partindo das aquisições, em especial o item, a quantidade e o valor da compra, foram feitas as seguintes análises:

Identificação da tendência de valor pago por item pela quantidade adquirida, em duas camadas:a. 

a.1. município em relação ao Brasil;

a.2. município em relação à UF.

Identificação do padrão de compra, utilizando o percentual de itens comprados no exercício por categoria por município em relação às
compras de municípios do estado.

b. 

Elaboração de um índice que represente a prática por município de preços acima do previsto.c. 

2) Análise de fatores determinantes para ocorrência de preços acima do valor previsto. Consistiu em verificar possíveis variáveis que estariam
influenciando a ocorrência dessa prática. Foram utilizadas as bases de dados já citadas, em especial os dados sobre os questionários de
acompanhamento das prestações de contas, respondidos pelos Conselhos de Alimentação Escolares (CAE).

3) Análise da relação dos preços praticados com indicadores sociais e econômicos: busca verificar se o índice levantado no item anterior tem
impacto negativo ou positivo em alguns indicadores sociais e econômicos, a exemplo das taxas de abandono medidas pelo Inep.

a. Informações utilizadas no estudo

32.  No momento em que se iniciou o estudo,  a base de dados possuía 40.655.685 registros de itens de Documentos de Despesa. Cada item
representa  uma determinada quantidade de  um produto  comprado por  uma determinada entidade,  de  algum fornecedor,  em um determinado
município, em alguma unidade de medida. A esta quantidade está vinculado um valor total pago pelo item.

b. Avaliação inicial da base de dados

Distribuição dos dados ao longo do tempo

33. O estudo focou nos anos de 2013 a 2016, tendo em vista que compreendem 98,65% dos dados verificados. O gráfico a seguir mostra a
distribuição dos registros por ano:



Gráfico 2 – Distribuição de Registros por Ano

Fonte: base de dados do SiGPC

c. Unidades de Medidas de Referência

34. Cada registro na tabela de itens de documento de despesa é associado a uma unidade de medida. No momento da inserção dos dados no SiGPC é
informada a quantidade do produto dentro  da unidade de medida escolhida.  É  possível  identificar por meio  do quadro abaixo que,  para um
determinado produto,  existem compras em diversas  unidades  de  medida.  Para efetuar  algum tipo de previsão de valores  baseada no preço é
necessário considerar a mesma unidade de medida. A partir desse ponto serão utilizadas as compras do item Arroz Tipo 1, como exemplo na
demonstração da aplicação das técnicas.

Quadro 1 – Unidades de Medida

Item
Unidade de
Medida

Total de Compras

Arroz tipo 1 KG 121685

Arroz tipo 1 QUILO 39047

Arroz tipo 1 UNIDADE 1737

Arroz tipo 1 GRAMA 405

Arroz tipo 1 TON 103

Fonte: base de dados do SiGPC

35. Para minimizar o problema poderia ser realizada conversão de unidades de medida como, por exemplo, gramas em kg, ton em kg, ml em litros.
Entretanto, após a análise de diversos itens, identificou-se que, em muitas vezes, o cadastrador dos dados da prestação de contas colocava uma
quantidade na unidade de medida original, mas selecionava outra unidade de medida, possivelmente, por falha humana. Isso pôde ser constatado
pelos  valores  totais  que  eram compatíveis  com a  quantidade  informada  na  unidade  de  medida  mais  utilizada  e  não  na  unidade  de  medida
selecionada. Assim, uma eventual conversão para a unidade de medida correta acarretaria um registro com informação distorcida.

36. A  única  exceção  de  conversão  que  se  mostrou  necessária  foi  a  unidade  de  medida  QUILO que  foi  alterada  para  KG como forma  de
padronização.

37. Para garantir uma qualidade maior na previsão de valores, optou-se por utilizar nas análises apenas registros cujos itens foram comprados na
unidade de medida mais utilizada para o mesmo (Unidade de Referência).

d. Quantidades e valores incoerentes

38. A base de dados possui diversos registros com valor ou quantidade inválidos. É possível observar que não existem travas no sistema e que em
alguns casos as informações foram preenchidas incorretamente.

39. Apesar do problema, identificou-se que a maior parte dos registros estão preenchidos com valores e quantidades compatíveis para os itens.

40. É possível verificar nos gráficos abaixo que há diversos valores para os campos de quantidade, valor total da compra e valor unitário que são,
evidentemente, inválidos. Por exemplo, no Gráfico 3, é possível verificar diversas compras com quantidades acima de 20.000 Kg de Arroz Tipo 1
com valores totais próximos de 0. No Gráfico 4, pode-se verificar, para o mesmo produto, valores unitários de R$ 0,00 até R$ 100,00 ou mais por
Kg do produto.

Gráficos 3 e 4 – Compras de Arroz tipo 1



41. Para tratar essas discrepâncias, foram aplicadas algumas técnicas, a partir da definição de Limite Superior (LS) e Limite Inferior (LI). Os itens
de compra considerados discrepantes pelo método não foram utilizados para a geração do modelo de regressão linear.

42. Após eliminar os itens, chegou-se a uma distribuição mais homogênea das compras. Isso é demonstrado nos gráficos 5 e 6.

Gráficos 5 e 6 – Compras de Arroz tipo 1 (sem valores discrepantes)

e. Principais fragilidades do SiGPC

43. Durante a leitura e análise das tabelas e dos dados do SiGPC, foram verificadas fragilidades que dificultaram ou impossibilitaram um conjunto
relevante de análises, conforme expresso no quadro a seguir:

Quadro 2 - Fragilidades encontradas

Tabela SiGPC Fragilidade encontrada Sugestão de melhorias Benefícios da implementação

item_doc_despesa_detalhe

Ausência  de  padronização  das  unidades  de
medida: foram identificadas diversas unidades
de medida para um mesmo item, não havendo,
a  princípio,  uma  padronização  de  unidades
básicas  de  medida.  Tal  situação  dificulta  a
análise  das  compras,  pela  ausência  de
comparabilidade.

Incluir  um conversor  de  medidas
nos formulários do sistema e uma
condicionalidade que  impeça  que
o valor  unitário  do  item  a  ser
adquirido fique menor que R$ 0,01
no  registro.  Utilizar  os  dados  da
Nota Fiscal Eletrônica, como fonte
primária.

Melhor estimativas de
preços.

item_doc_despesa_detalhe

Inconsistências  no  campo  quantidade:
verificou-se  que  não  há  crítica  quando  do
preenchimento do campo quantidade, podendo
o cadastrador  inserir  valores  desconexos  em



relação ao campo “Valor Total da Compra” de
forma intencional ou por erro humano.

s_item_proposta_fornecedor

Ausência de dados sobre os participantes e as
propostas  dos  processos  de  aquisição  dos
gêneros  alimentícios  (pregão,  chamada
pública, etc.)

Impedir  que  o  processo  de
prestação de contas avance sem o
preenchimento  dos  dados  destas
tabelas.  Obrigar  a  inserção  de
todos  os  valores  monetários  das
propostas  e  a  indicação  de  quais
foram contratadas.

Viabilizar  a  análise  de
direcionamento  de  licitações
e conluio entre os licitantes,
além  de  ampliar  a
accountability.

s_prestacao_conta e
s_tipo_situacao_pc

Ausência de obrigação de inserção integral e
total dos dados: vários municípios não inserem
os dados nessas tabelas.

Impedir  que  o  processo  de
prestação de contas avance sem o
preenchimento  dos  dados  destas
tabelas.

Utilização  dos  dados  dos
CAE,  juntamente  com  seus
respectivos  pareceres,  para
modelagem de aprendizagem
de  máquina,  de  modo  a
auxiliar  no  processo  de
tratamento  e  seleção  das
prestações de contas.

B. ANÁLISE DE PREÇO PRATICADO

a) Previsão de valores

44. Foi adotada a Regressão Linear visando realizar a previsão de valores totais a partir do ano e da quantidade para cada item em uma determinada
unidade de medida, conforme observado no Gráfico 7. Com isso, é possível obter um valor unitário estimado no Brasil para o respectivo item,
unidade de medida e ano. O mesmo processo é repetido utilizando-se a UF como referência juntamente com o ano e quantidade.

45. Após realizado o processo  de  regressão é possível observar no Gráfico 8  que o valor unitário tem algumas variações,  sendo maior para
quantidades pequenas, mas com uma tendência de queda à medida que a quantidade aumenta.

Gráficos 7 e 8 – Previsão de valores para Arroz tipo 1

46. A tabela abaixo exibe exemplos de valores totais e seus respectivos valores unitários obtidos pela regressão para Arroz tipo 1 a partir da
quantidade e do ano.

Tabela 1 – Valores obtidos pela regressão

Quantidade (Kg) Ano
Valor Total
Previsto (R$)

Valor Unitário
Previsto (R$)

1 2016 4,71 4,71

5 2016 15,22 3,04



10 2016 28,35 2,84

50 2016 133,43 2,67

100 2016 264,78 2,65

500 2016 1315,56 2,63

1000 2016 2629,04 2,63

5000 2016 13136,89 2,63

10000 2016 26271,71 2,63

50000 2016 131350,20 2,63

100000 2016 262698,33 2,63

b) Tolerância para o Valor Previsto

47. A partir do valor previsto, foi necessário estabelecer uma margem de tolerância que se ajustasse às variações de valores que poderiam ocorrer
nas diferentes regiões do país ou mesmo nos diferentes períodos do ano em uma mesma região. A tolerância foi calculada pela diferença entre o
Valor Total previsto pela regressão e o Valor Total verdadeiro.

48. Aplicando a técnica de regressão linear foi possível modelar o erro e calcular o limite superior através da soma da previsão do valor total com a
previsão do erro para a quantidade em questão. Da mesma forma, o limite inferior foi calculado subtraindo-se a previsão do erro do valor total
previsto. O resultado pode ser visto nos Gráficos 9 e 10.

Gráficos 9 e 10 – Previsão de valores e limites para Arroz tipo 1

49. A tabela abaixo exibe exemplos de valores totais e seus respectivos valores unitários, e limites obtidos pela regressão para Arroz tipo 1 a partir
da quantidade e do ano.

Tabela 2 – Valores Totais e Valores Unitários

Quantidade
(Kg)

Ano
Valor Total
Mínimo
Previsto (R$)

Valor Total
Previsto (R$)

Valor Total
Máximo
Previsto (R$)

Valor Unitário
Mínimo
Previsto (R$)

Valor Unitário
Previsto (R$)

Valor Unitário
Máximo Previsto
(R$)

1 2016 0,00 4,70 9,41 0,00 4,7084 9,4167

5 2016 0,00 15,21 30,43 0,00 3,0432 6,0865



10 2016 0,00 28,35 56,70 0,00 2,8351 5,6702

50 2016 0,00 133,42 266,85 0,00 2,6686 5,3372

100 2016 0,00 264,77 529,55 0,00 2,6478 5,2956

500 2016 0,00 1315,56 2631,12 0,00 2,6311 5,2623

1000 2016 0,00 2629,04 5258,08 0,00 2,6290 5,2581

5000 2016 0,00 13136,89 26273,78 0,00 2,6274 5,2548

10000 2016 0,00 26271,70 52543,41 0,00 2,6272 5,2543

50000 2016 0,00 131350,20 262700,40 0,00 2,6270 5,2540

100000 2016 0,00 262698,32 525396,65 0,00 2,6270 5,2540

c) Observações

50. Foram desconsideradas quaisquer anomalias associadas ao item “Outros gêneros não alimentícios”, pois esse item abrange compras diversas
e/ou genéricas, o que afeta negativamente a previsão dos valores.

d) Criação do Índice de Preços Acima do Previsto

51. A partir dos métodos narrados anteriormente, levantou-se os seguintes cálculos a partir da análise de previsão dos valores totais dispendidos:

Quadro 2 – Variáveis Utilizadas

Quantidade de itens comprados

Valor total das compras

Quantidade de itens fora do intervalo de confiança (95%) Brasil

Valor total fora do intervalo de confiança (95%) Brasil

Percentual da quantidade de itens fora do intervalo de confiança (95%) Brasil

Percentual do valor total fora do intervalo de confiança (95%) Brasil

Quantidade de itens fora do intervalo de confiança (95%) por UF

Valor total fora do intervalo de confiança (95%) por UF

Percentual da quantidade de itens fora do intervalo de confiança (95%) por UF

Percentual do valor total fora do intervalo de confiança (95%) por UF

52. Essas  informações  foram consolidadas  em  nível  de  município,  por  exercício  (de  2012  a  2016).  Foi  aplicada  a  técnica  de  Análise  de
Componentes Principais com objetivo de resumir esses valores em uma única variável que detenha um alto percentual de variância explicada desse
conjunto,  representando,  assim, o mesmo. Com isso, o primeiro componente  extraído obteve  um percentual de 87,42% da variância das  dez
variáveis apresentadas, o que é bastante significativo.

C. ANÁLISE DE OUTLIERS EM PROPORÇÃO DE GASTOS POR ITEM DE COMPRAS

53. A partir dos dados registrados no SiGPC, no qual as diversas aquisições são detalhadas em nível de item de compra, procurou-se medir o



percentual de gastos em cada um desses itens, consolidando esses percentuais em nível de município e ano. Assim, foi obtida uma extensa base de
dados sendo que nas linhas estão os registros de cada prefeitura em cada ano, e nas colunas estão os percentuais de gasto dos 1.193 diferentes itens
adquiridos com recursos do Pnae, no qual a soma desses percentuais totaliza 100%.

54. Em seguida, foram aplicadas técnicas de modo a captar as proximidades e diferenças em relação ao padrão de compra entre municípios do
mesmo Estado, para cada exercício (de 2012 a 2016). Os municípios que se distanciaram desse padrão, foram identificados como outliers.

D. ANÁLISE DOS FATORES DETERMINANTES PARA OCORRÊNCIA DE PREÇOS ACIMA DO VALOR PREVISTO

55. Para verificar quais variáveis estariam influenciando a ocorrência da prática de preços acima do previsto, de modo a permitir a previsão de tal
evento,  utilizou-se as bases  de dados  já  citadas,  em especial  os  dados  sobre  os  questionários  de  acompanhamento  das  prestações de contas,
respondidos pelos Conselhos de Alimentação Escolares (CAE), referentes ao exercício de 2013. Juntamente com esses dados, compuseram a análise
os outliers identificados em proporção de gastos por item de compras.

56. Com isso, juntamente com a variável do PIB per capta de cada município, sua população e com os valores totais gastos com as aquisições do
Pnae, chegou-se ao modelo de regressão linear explicativo do Índice de Preços Acima do Previsto.

57. Por ele,  levando em conta os dados  disponíveis no momento da análise,  depreende-se que a ocorrência de preços  acima do previsto em
aquisições municipais pode ser decorrente de:

Valor total adquirido. Quanto maior, mais provável é a ocorrência de preços acima do previsto;1. 
Indicador de outliers em proporção de gastos por item de compras. Assim, quanto mais uma prefeitura se distancia do padrão de compras em sua
UF, em termos de percentuais de gastos por item, maior é a chance de que esta prática esteja associada à prática de preços acima do previsto nas
aquisições desses itens;

2. 

A complementação de recursos financeiros por parte do município ou estado. Quando ela não existe, maior a chance de preços acima do
previsto. Tal mecanismo pode estar relacionado a uma menor participação de outros entes e, consequentemente, menor cobrança por prestação
de contas;

3. 

Fornecimento de alimentação nas escolas durante 800 horas ou 200 dias letivos. Quando isso não ocorre são maiores as chances de estar
havendo preços acima do previsto nas aquisições;

4. 

Fornecimento de alimentos nas escolas. Quando há repasse de recursos financeiros às escolas, ao invés de entrega de gêneros alimentícios,
aumentam as chances de ocorrência de preços acima do previsto;

5. 

Contratação de empresa para o fornecimento de refeições nas escolas. Quando não há contratação, aumenta a chance de preços acima do
previsto;

6. 

Compra de gêneros alimentícios da agricultura familiar e/ou do Empreendedor Familiar Rural. Quando não ocorre, aumentam as chances de
preços acima do previsto;

7. 

Existência de Nutricionista Responsável Técnico pelo programa. Quando existe, reduz-se as chances de preços acima do previsto, possivelmente
pelo controle de aquisições que o profissional exerce;

8. 

Existência de Quadro Técnico de nutricionistas. Quando não existe tal quadro, aumenta-se a chance de preços acima do previsto, possivelmente
em decorrência do mesmo mecanismo do item anterior;

9. 

Existência de cardápio elaborado para a alimentação escolar. Quando não existe, aumenta as chances de preços acima do previsto. Da mesma
forma, implica na ausência de controles sobre quais produtos devem ser adquiridos;

10. 

Estrutura inadequada da escola para a realização das preparações previstas no cardápio. Sua ocorrência implica em redução nas chances de
preços acima do previsto. Em que pese indicar um problema, ressalta-se que tal problema pressupõe a existência de um cardápio, o que,
conforme o item anterior, contribui para melhor controle das compras, reduzindo as chances de preços acima do previsto;

11. 

Descrição das informações nutricionais nos cardápios, tais como: nome da preparação, ingredientes, calorias, macro e micronutrientes
prioritários (carboidratos, proteínas e lipídios, Vitaminas A e C, Magnésio, Ferro, Zinco e Cálcio) e o percentual atendido das necessidades
diárias. Quando não consta, aumenta-se a chance de preços acima do previsto, em alusão aos dois itens anteriores;

12. 

Divulgação do cardápio para a comunidade escolar em informativos, nas secretarias de educação e nas escolas, com as devidas informações
nutricionais. Quando não ocorre, aumenta as chances de preços acima do previsto;

13. 

Existência de cardápio diferenciado aos indígenas e/ou quilombolas. Quando existe, reduz as chances de preços acima do previsto;14.
Existência de cardápio para atendimento dos alunos com necessidade nutricionais específicas, tais como doença celíaca, diabetes, hipertensão,
alergias e intolerâncias alimentares. Aumenta-se a chance de preços acima do previsto quando a opção “não se aplica” é marcada nos
questionários do CAE. Concordando com as demais proposições, o efeito de controle dos cardápios mais uma vez se confirma;

15. 

Aplicação de teste de aceitabilidade. Quando não ocorre, aumenta-se as chances de preços acima do previsto;16.
Desenvolvimento de atividade de Educação Alimentar e Nutricional. Quando não ocorre, aumenta-se as chances de preços acima do previsto;17.
Ofertar, no mínimo, três refeições do Programa Mais Educação. Quando isso não acontece, aumenta a chance de preços acima do previsto;18.
Existência de Plano de Ação anual (planejamento das atividades) do CAE. Quando não existe, aumentam as chances de preços acima do
previsto;

19. 

Realização de visitas do CAE às escolas. Quando não há visitas, aumentam as chances de preços acima do previsto, em alusão à existência
propriamente dita de controles sociais sobre o processo;

20. 

Comunicação/denúncia do CAE à Câmara Municipal de Vereadores ou à Assembleia Legislativa do Estado. Quando isso ocorre, há redução das
chances de preços acima do previsto;

21. 

58. Como síntese dessas análises apresentam-se as seguintes formulações: a ampliação da autonomia às escolas contribui para o aumento da prática
de preços acima do previsto (itens 5 e 6). O cardápio e a existência de nutricionistas que o supervisionem é o elemento que reúne a maior quantidade
de evidências para inibir a ocorrência de preços acima do previsto (itens 8 a 16). E o último elemento pode ser descrito como a participação social,
por intermédio dos CAE (itens 19 a 21), no qual os Conselhos mais atuantes e mais bem estruturados em termos de acompanhamento das merendas
contribuem para uma redução no Índice de Preços Acima do Previsto.

E. ANÁLISE DO IMPACTO DO ÍNDICE DE PREÇOS ACIMA DO PREVISTO NAS TAXAS DE ABANDONO ESCOLAR

59. Com base  no exame dos  dados  de  estatísticas  escolares  do Inep,  verificou-se que  o  Índice  de  Preços  Acima do Previsto,  calculado em



conformidade com o método apresentado anteriormente, tem impacto na taxa de abandono escolar, calculada pela razão entre o total de desistências
sobre o total de matrículas para cada município, levando-se em conta apenas as matrículas da rede pública de ensino municipal, referentes ao
exercício de 2013.

60. Adicionalmente a essas duas variáveis, os seguintes dados compuseram esta análise:

PIB per capta dos municípios, referente ao exercício de 2013 (PIB_PER_CAPTA);a. 
Proporção da população urbana, referente ao censo de 2010 (PROP_URBANA);b.
Proporção da população residente entre 0 a 14 anos, referente ao censo de 2010 (IDADE_0_14).c.

61. Os resultados demonstraram que todas as variáveis selecionadas impactam a taxa de abandono, sendo que um aumento na população urbana e no
PIB per capta tendem a reduzir o abandono escolar, em conformidade com pesquisas anteriores[1][2][3]. Já o aumento na proporção de residentes
entre 0 a 14 anos e no Índice de Preços Acima do Previsto tendem a ampliar essa taxa de abandono.

62. Os motivos que operam para tanto podem ser verificados na sessão anterior: a ocorrência de preços acima do previsto está relacionada com a
ausência de disponibilização da merenda escolar durante todos os dias letivos. Assim, em regiões mais carentes, as crianças e jovens têm a merenda
como grande atrativo para frequentarem a escola. De modo a corroborar essa opinião, verifica-se que a correlação entre a taxa de abandono e o
Índice de Preços Acima do Previsto ponderado pelo PIB per capta e pela proporção da população urbana tende a aumentar à medida que estas
últimas diminuem, conforme gráficos 11 e 12.

Gráficos 11 – Correlação Preço Acima do Previsto X Abandono Escolar (Discretizado pelo PIB)

Gráficos 12 – Correlação Preço Acima do Previsto X Abandono Escolar (Discretizado pela Proporção População Urbana)

63. Nesse sentido, cabe ressaltar que a taxa de abandono mede uma das dimensões do sucesso da Política Nacional de Alimentação Escolar,
conforme consta do art. 4º da Lei 11.947/2009, que dispõe o seguinte:

Art. 4º O Programa Nacional de Alimentação Escolar Pnae tem por objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a
aprendizagem, o  rendimento escolar  e  a  formação de  hábitos  alimentares  saudáveis  dos  alunos,  por  meio  de ações  de  educação alimentar  e



nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo. [grifos nossos]

64. Portanto,  o  abandono escolar  causado pela  ocorrência  de  preços  acima do valor  previsto impede a  concretização da aprendizagem e do
rendimento escolar, que compõem o objetivo do Pnae.
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F. ÍNDICE DE CLASSIFICAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS

65. Com base nas análises anteriores, utilizamos os dados sobre os preços acima do previsto, abandono escolar, scores de outliers por padrões de
compras em cada UF, e as perguntas dos questionários respondidos pelos CAE para elaboração de um índice de classificação das prestações de
contas dos recursos do Pnae por parte dos municípios.

66. Assim, este índice, que varia entre 0 a 100, indica, em seus maiores valores, um maior grau de preços acima do previsto, abandono e maior
probabilidade de não cumprimento dos cardápios e disponibilidade da merenda durante os anos letivos, o que implica maior probabilidade de não
atingimento dos objetivos do programa.

67. O modelo explicativo bem como a planilha com os municípios classificados de acordo com os respectivos índices encontra-se em anexo.

V. RECOMENDAÇÕES

68. Recomendações:

Utilizar metodologia baseada em risco para tratamento e seleção das prestações de contas do Pnae a serem analisadas, a partir de critérios
previamente definidos, podendo utilizar como referência o modelo apresentado na Nota Técnica nº 1.357/2018;

i. 

Identificar as principais unidades de medida utilizadas no SiGPC no detalhamento das aquisições dos itens alimentícios e delimitar o seu uso,
visando a padronização das unidades, podendo utilizar um conversor de medidas nos formulários do sistema;

ii. 

Realizar estudo visando à criação de condicionalidade para o campo quantidade, avaliando a possibilidade de alertar o cadastrador quando da
inserção de dados possivelmente inválidos;

iii. 

Realizar estudo de viabilidade do uso dos dados da Nota Fiscal Eletrônica para preenchimento automático dos campos no SiGPC, em especial
descrição, quantidade e valor total das aquisições;

iv. 

Inserir como condição obrigatória o preenchimento pelos gestores municipais dos participantes dos processos de aquisição dos gêneros
alimentícios (pregão, chamada pública, etc.), bem como de todos os valores monetários das propostas.

v. 

VI. CONCLUSÃO

69. O resultado do estudo técnico objeto desta Nota Técnica é a definição de uma proposta de metodologia baseada em gestão de riscos para seleção
dos processos, como forma de aprimoramento do modelo de tratamento e seleção das prestações de contas. O impacto esperado é um melhor
processo de monitoramento e avaliação dos Programas, possibilitando um acompanhamento por meio de indicadores e histórico comportamental.

70. Conforme abordado no tópico II, o modelo apresentado nesta Nota Técnica propõe uma divisão da etapa de análise da prestação de contas em
duas fases: tratamento, em que serão verificadas as prestações de contas quanto a aspectos comuns; e seleção, em que serão analisados os processos
com maior criticidade.

71. O atual modelo adotado pelo FNDE se mostra caro e pouco exitoso, havendo uma dependência direta com a capacidade operacional da unidade
para atingir bons resultados. Ademais, em que pese o esforço do gestor em solucionar a questão, os avanços foram tímidos.

72. Em contrapartida, como demonstrado, é possível utilizar técnicas de extração, cruzamento, estatística e mineração nos dados como auxílio ao
processo de tratamento e seleção das prestações de contas. Nesse sentido, foi possível elaborar um índice de classificação das prestações de contas,
bem como identificar um padrão de preços praticados para diversos itens. Ademais, foram encontrados padrões que podem auxiliar a tomada de
decisões do gestor, a exemplo da elaboração do cardápio e a existência de nutricionistas que o supervisionem, bem como o resultado de Conselhos
mais atuantes (tópico IV, subtópico iv).

73. O uso dessa metodologia promove a otimização do processo de análise das prestações de contas, tornando-o mais tempestivo. Isso se dá por
haver um melhor tratamento das prestações de contas, propiciando uma seleção por priorização. Além disso, uma metodologia baseada em risco
aumenta as chances de se ter uma análise mais assertiva, ocasionando numa melhor utilização da limitada força de trabalho.

74. Cabe destacar que foram encontradas dificuldades no desenvolvimento deste trabalho, tais como inconsistências na base de dados, ausência de
padronização das unidades de medida e existência de dados incompletos. Assim, é essencial que o FNDE envide esforços em implementar as
recomendações emitidas no tópico V, visando qualificar a entrada de dados no Sistema. A implementação dessas proposições traria maior acurácia
aos resultados.

75. Para este trabalho foram utilizados os dados das prestações de contas do Pnae por ser o Programa com maior grau de maturidade na sistemática
desenvolvida para o SiGPC e por conter maior volume de dados, quando comparado com os outros Programas. No entanto, a partir do momento em
que o sistema recepcionar um maior volume de dados, associado a um melhor nível de parametrização e comparabilidade de dados, também será
possível obter resultados significativos para outros Programas.

76. Ressalta-se que o modelo apresentado nesta Nota Técnica não é taxativo, existindo a possibilidade de implementação de outros modelos, a partir
de variáveis e técnicas diversas. Embora não testado na prática, o modelo apresentou robustez estatística, com resultados significativos.




