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RESUMO 

 

A presente pesquisa aborda a interseção entre transparência pública e controle social, tendo 

avaliado o processo de conversão das informações públicas municipais em ação de fiscalização 

pelos conselheiros do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) de Natal-RN. Trata-se de 

pesquisa exploratório-descritiva com abordagem qualitativa, realizada por meio do estudo de 

caso único, com a realização de entrevistas com roteiro semiestruturado e análise documental. 

Os dados coletados foram avaliados a partir de variáveis analíticas que abrangeram o contexto 

em que as ações do CAE foram realizadas, a atuação desse conselho em 2018 e 2019 e a 

conversão das informações públicas em ação de fiscalização pelos conselheiros. Os resultados 

demonstraram que o precário apoio institucional recebido pelo CAE e a insuficiência da 

transparência municipal foram os principais obstáculos ao processo de conversão, que, por 

outro lado, foi favorecido pelo engajamento e compromisso dos conselheiros e pela dinâmica 

de funcionamento do conselho. As condições favoráveis não foram suficientes para superar as 

dificuldades impostas pelo Poder Executivo Municipal, que impactaram negativamente o 

controle social exercido pelo CAE, pois não houve conversão dos dados vinculados à 

transparência ativa em ação de fiscalização pelo CAE de Natal-RN, e o uso dos dados da 

transparência passiva ocorreu de forma limitada e não sistemática.  

 

Palavras-chave:  Conselho. Conselho de Alimentação Escolar. Transparência. Controle social. 

Accountability. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This research addresses the intersection between public transparency and social control, having 

evaluated the process of conversion of municipal public data into enforcement action by the 

counselors of the Natal-RN School Food Council (CAE). This is an exploratory-descriptive 

research with a qualitative approach, conducted through a single case study, with interviews with 

semi-structured script and document analysis. The collected data were evaluated based on 

analytical variables that encompassed the context in which the actions of the CAE were 

performed, the performance of this board in 2018 and 2019 and the conversion of public data into 

supervisory action by the board members. The results showed that the precarious institutional 

support received by the CAE and the lack of municipal transparency were the main obstacles to 

the conversion process, which, on the other hand, was favored by the engagement and 

commitment of the councilors and the dynamic functioning of the council. The favorable 

conditions were not sufficient to overcome the difficulties imposed by the Municipal Executive, 

which negatively impacted the social control exercised by the CAE, since there was no conversion 

of data linked to active transparency in enforcement action by the CAE of Natal-RN, and the use 

of data. passive transparency was limited and not systematic. 

 

Key-words: Council. School Feeding Council. Transparency. Social control. Accountability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização do problema 

 

A democracia no Brasil ainda está em processo de construção (PINHO; 

SACRAMENTO, 2009; THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, 2019), que tem sido 

marcado por avanços heterogêneos e acidentados de alargamento democrático, que coexistem 

com um projeto de Estado que defende a isenção progressiva do “papel de garantidor de 

direitos, através do encolhimento de suas responsabilidades sociais e sua transferência para a 

sociedade civil” (DAGNINO, 2004, p. 142).  

Um dos avanços da democracia brasileira foi a criação de espaços públicos que 

permitiram a ampliação da participação da sociedade civil na gestão e avaliação das políticas 

públicas, que foram resultados das mobilizações ocorridas na década de 1970. Contrário ao 

senso comum de apatia do povo brasileiro, tais movimentos sociais constituem um exemplo da 

capacidade de organização e reinvindicação de direitos, por meio do diálogo e negociação com 

os governantes, de acordo com os usos e costumes de cada época (ROCHA, 2008). 

As reivindicações de criação de espaços participativos foram refletidas na 

Constituição Federal de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, que lançou a base para o 

exercício do controle social, que é definido como “a participação do cidadão na gestão pública, 

na fiscalização, no monitoramento e no controle das ações da Administração Pública” 

(BRASIL, 2012a, p. 16). Esse ambiente é resultado da conjunção do princípio da publicidade, 

eleito como um dos pilares da administração e que preconiza que a gestão pública deve ser 

transparente (BRASIL, 2009a), e da consagração do princípio da participação da sociedade 

civil, refletido na criação de espaços de compartilhamento do poder do Estado com a sociedade, 

como os Conselhos Gestores de Políticas Públicas (DAGNINO, 2004). 

A previsão constitucional, estabelecida em especial nos artigos nº 198, 204 e 206, 

amparou a criação dos conselhos de políticas e programas nos três níveis de governo, como 

instâncias detentoras de competência para participar das decisões, inicialmente nas áreas de 

educação, saúde e assistência social (BRASIL, [2016]). Tal conquista representou um avanço 

no processo de democratização da gestão pública ao ampliar as possibilidades do cidadão 

interferir nos processos de accountability, pois “num país onde o poder de decisão foi 

historicamente monopolizado pelos representantes de uma elite econômica muito restrita, a 

participação da população significa uma democratização desse poder” (NUNES, 1999, p. 14).  
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Caracterizados como um espaço institucionalizado que oportuniza a participação 

popular, os conselhos são arenas democráticas de decisão, construção e acompanhamento das 

políticas públicas, que possibilitam o exercício do controle social (CARNEIRO, 2004). Assim, 

atuam como um mecanismo para o monitoramento complementar ao controle exercido pelo 

Estado, que pode influenciar positivamente os indicadores de eficiência e efetividade das 

políticas públicas (KLIKSBERQ, 2005).  

Os conselhos gestores estão inseridos em um modelo de governança democrática, 

em função do seu caráter descentralizado e participativo, que possibilita a reconfiguração das 

relações entre o Estado e sociedade ao aproximar o cidadão da esfera decisória e instituir uma 

nova forma de controle político sobre a ação governamental (CARNEIRO, 2002). Esse 

potencial de influência do cidadão na definição e execução da política pública trouxe grandes 

expectativas quanto ao fortalecimento dos ideais cívicos e democráticos na gestão pública 

(ARRETCHE, 2006).  

Destarte, o ambicioso papel atribuído aos conselhos é uma oportunidade de a 

sociedade civil intervir na política e fiscalizar o uso dos recursos públicos, possibilitando a 

gestão compartilhada, definida como “a gestão realizada em conjunto por vários entes, que se 

reúnem para gerir um projeto, política ou programa público em busca de um objetivo comum. 

E o diferencial é a participação da sociedade civil” (GRUMAN, 2012, p. 103).  

Nessa perspectiva está inserida a atuação dos conselheiros do Conselho de 

Alimentação Escolar (CAE), que constitui uma manifestação da participação do cidadão no 

exercício do controle social sobre Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), que é o 

mais antigo programa brasileiro na área de alimentação escolar. Esse programa ganhou 

abrangência nacional com a garantia de alimentação escolar previsto no art. 208 da Constituição 

Federal (CF)/88, e atende aos alunos matriculados na educação básica da rede pública de ensino, 

fornecendo alimentação escolar durante os 200 dias do ano letivo (BRASIL, 2009b; BELIK; 

CHAIM, 2009).  

O CAE foi criado em 1994 no processo de descentralização da execução do Pnae, 

e sua institucionalização foi impulsionada pela vinculação do repasse dos recursos financeiros 

desse programa à criação do conselho, que recebeu as atribuições de fiscalização e controle da 

aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar, além da competência para 

acompanhamento da elaboração do cardápio (BRASIL, 1994; BELIK; CHAIM, 2009). Assim, 

a criação do CAE foi resultado da combinação de três elementos: a institucionalização da esfera 

de controle social, a crescente transferência da responsabilidade pela gestão das políticas 
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públicas para os governos municipais ocorrida a partir de 1990 e a garantia constitucional de 

oferta de alimentação escolar.  

Porém, em que pese o potencial de influência no monitoramento e fiscalização da 

Política de Alimentação, o Conselho de Alimentação Escolar ainda enfrenta desafios para sua 

efetividade, pois, segundo Pontes (2015), a atuação dos conselhos municipais ainda se encontra 

limitada pela falta de conhecimento, excesso de atribuições, falta de cultura de participação e 

dependência do executivo municipal para acesso aos documentos necessários para o exercício 

do controle social.  

Assim, um dos desafios para a efetividade da atuação dos conselhos, em especial 

quanto à fiscalização da aplicação dos recursos públicos, é a redução da assimetria 

informacional, conceituada por Gruman (2012, p. 101) como “a diferença de conhecimento das 

ações governamentais entre os agentes do Estado e a população, que precisa ser 

progressivamente superada para poder tornar visível o que está oculto nas ações 

governamentais”.  Para tanto, é necessário o desenvolvimento de mecanismos que promovam 

a transparência pública, cujo conceito “se refere à condução aberta da administração da res 

publica, oferecendo aos cidadãos a capacidade de controlar o Estado e a atuação de seus 

agentes” (MARQUES, 2014, p. 6).  

A correlação entre transparência e controle social é apontada por Figueiredo e 

Santos (2013, p. 9), que entendem que “a participação popular, alicerce do controle social, 

depende fortemente da transparência das ações governamentais e das contas públicas, pois, sem 

as devidas informações, a sociedade não pode acompanhar a gestão”. Essa constatação é 

corroborada por Kliksberg et al.  (2005, p. 77), que enfatizam que “o controle social obriga à 

transparência permanente, significa um seguro contra desvios e permite que se tenha uma ideia 

sobre os eventuais progressos indesejáveis e de como corrigi-los a tempo”.  

No Brasil, a transparência dos atos públicos, inicialmente restrita à exigência de 

publicação como condição de eficácia, materializou-se no arcabouço legal por meio de leis que 

ampliam as exigências quanto à publicidade dos atos da gestão, como a Lei de Responsabilidade 

Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), Lei da Transparência (Lei Complementar nº 131/2009) 

e Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011). Essa última rompe com a cultura do sigilo 

e instaura o princípio da publicidade máxima ao definir que “o acesso é a regra e o sigilo, a 

exceção (BRASIL, 2013a, p. 12).  

Considerando que “a transparência pode auxiliar na vigilância das ações dos 

governos” (ZUCCOLOTTO; TEIXEIRA; RICCIO, 2015, p. 142), e que “a participação 

comunitária organizada pode ter um papel insubstituível em matéria de controle do bom 
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funcionamento do programa e de prevenção da corrupção” (KLIKSBERG et al., 2005, p. 77), 

esse estudo partiu do seguinte problema de pesquisa: Quais os aspectos que influenciam o uso 

de informações públicas municipais nas ações de controle social do Conselho de 

Alimentação Escolar? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar os aspectos que influenciam o uso de informações públicas municipais nas 

ações de controle social do Conselho de Alimentação Escolar de Natal-RN. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Descrever a dinâmica do funcionamento do Conselho de Alimentação Escolar 

de Natal-RN, o perfil dos conselheiros e o apoio disponibilizado pelo município; 

b) Identificar as ações realizadas pelos conselheiros do CAE na fiscalização de 

recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar e o uso das informações 

públicas nas atividades de fiscalização; e 

c) Investigar as condições que colaboram ou dificultam a conversão das 

informações públicas em ações de fiscalização pelos conselheiros. 

 

1.3 Justificativa 

 

O campo da administração pública, enquanto área do conhecimento científico 

aplicado tem, por meio de abordagens teóricas e analíticas, contribuído na descrição e 

interpretação de mudanças importantes ocorridas no Estado contemporâneo e em sua relação 

com a sociedade (FREDERICKSON, 1999). Esse campo de conhecimento busca produzir 

“resultados objetiváveis em perspectivas de longo prazo e com potencial de melhorar a 

qualidade de vida das pessoas” (PROCOPIUK, 2013, p. 13), por intermédio, por exemplo, da 

análise de políticas públicas que enfatizem a participação do cidadão na busca de solução para 

problemas substantivos da sociedade. 

Dentro desse escopo, a importância do estudo do controle social na perspectiva da 

atuação dos conselhos, que são arenas de participação do cidadão (CARNEIRO, 2004), decorre 
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da capacidade desse órgão colegiado de intervir na gestão pública, de forma a refletir os 

interesses da coletividade (CORREIA, 2000). Por sua vez, a temática da transparência  vem 

sendo apontada como elemento necessário para a efetivação de princípios fundamentais da boa 

governança, pois promove a redução das práticas de corrupção e favorece a participação social 

(ZUCCOLOTTO; TEIXEIRA; RICCIO, 2015), contribuindo para os processos de 

accountability (GRAU, 2006). 

De tal modo que “quanto mais elevado o grau de transparência governamental, mais 

elevado o grau de responsabilização dos agentes públicos” (BRAGA, 2013, p. 157). Porém, em 

que pese tal possibilidade de contribuição, Arruda (2016, p. 8) apontou que, até 2015, “a 

produção acadêmica da área de Administração Pública sobre transparência é virtualmente 

inexistente”. Suas conclusões estão em consonância com o resultado do estudo desenvolvido 

por Fadul, Silva e Cerqueira (2011, p. 159), que identificou que a área temática formada por 

“Transparência, controle, accountability e responsabilidade fiscal” foi abordada em apenas 

4,51% das publicações da produção científica publicada nos Anais dos Encontros da 

Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração1 

(EnAnpad) nos anos de 2004, 2006, 2008 e 2010. 

Essa situação começou a mudar em 2016. Mediante estudo bibliométrico acerca 

dos trabalhos acadêmicos desenvolvidos em cursos de mestrado e de doutorado no país, na área 

de administração ou de gestão de pública no período de 2008 a 2018, constatou-se o aumento 

do interesse dos pesquisadores sobre a temática nos últimos anos. Esse levantamento, realizado 

na base de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes), considerou as pesquisas que indicaram o termo transparência dentre as 

palavras-chave escolhidas pelo pesquisador para indexação de seu trabalho, e evidenciou um 

crescimento no quantitativo dos estudos nos exercícios de 2016, 2017 e 2018, que juntos 

responderam por cerca de 72% da produção do decênio (LIMA; BRANDÃO, 2020). 

No âmbito das dissertações de mestrado e teses de doutorado verificados, 

evidenciou-se que os estudos sobre transparência foram realizados após a vigência da Lei de 

Acesso à Informação (LAI), em maio de 2012, e que abordaram o tema da transparência sempre 

junto com outras temáticas, com destaque para as interações com LAI, Tecnologia da 

Informação e Comunicação, Governança, Accountability e Participação. 

                                                           
1  O EnAnpad é o principal evento científico da área de Administração do Brasil e o segundo do mundo, 

constituindo locus ideal para conhecer a produção de artigos científicos da área, pois publica os estudos 

apresentados nos Anais dos encontros. 
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Constatou-se também que, no grupo de estudos em que foram abordados 

simultaneamente as temáticas da Transparência e da Participação2, apenas a pesquisa realizada 

por Figueiredo (2016) enfocou a correlação entre transparência pública e controle social, tendo 

avaliado o impacto das ações de fomento à transparência pública governamental e ao controle 

social de uma organização não-governamental para a prevenção e o combate à corrupção em 

dois municípios brasileiros.  

Buscando complementar o estudo bibliométrico realizado, visto que a temática da 

transparência é transversal e tem sido abordada em diversas áreas de conhecimento, procedeu-

se o mesmo levantamento no âmbito nas pesquisas desenvolvidas nas áreas de Ciência da 

Informação, Ciências Contábeis, Comunicação, Direito e Economia, tendo sido identificados 

três estudos que abordam simultaneamente Transparência e Participação, e que consideram a 

perspectiva do usuário das informações públicas. 

Esses estudos abordaram diferentes perspectivas: a identificação das competências 

necessárias para o acesso e uso dos dados do Portal da Transparência do Governo Federal 

(CASTRO JÚNIOR, 2018); as possibilidades de monitorar a atuação dos representantes eleitos 

a partir dos dados disponíveis em portais de câmaras de deputados de países da América Latina 

(MOREIRA, 2013); e avaliação do desenvolvimento do processo de difusão da transparência 

pública no controle social da saúde (SOUSA, 2017).  

Verificou-se que o estudo de Sousa (2017) guarda semelhança com a presente 

pesquisa, uma vez que abordou a interseção entre transparência governamental e controle 

social, por meio da avaliação da percepção dos conselheiros de saúde sobre como ocorreu e o 

que determinou o processo de difusão da transparência pública, tendo concluído que os canais 

de comunicação interpessoal foram mais importantes para difusão e apontado a necessidade da 

realização de pesquisas com outros públicos-alvo. 

No que concerne aos trabalhos acadêmicos desenvolvidos em cursos de mestrado e 

doutorado no país que abordaram o CAE, foi realizado levantamento na base de teses e 

dissertações da Capes, referente ao período de 2008 e 2018, que não identificou estudo que 

                                                           
2  Em decorrência da grande diversidade de termos utilizados no campo palavra-chave, a identificação das 

temáticas foi realizada por meio do agrupamento de termos sinônimos ou que representassem especificações de 

uma mesma temática.  

Na temática da Transparência foram agrupados os termos: Transparência, Fatores de transparência, 

Determinantes da transparência, Índice de Transparência, Escala Brasil Transparente, Transparência 

administrativa, Transparência Ativa, Transparência e Integridade, Transparência e Prestação de contas, 

Transparência e prevenção à corrupção, Transparência e regulação, Transparência em defesa, Transparência 

governamental, Transparência na administração pública, Transparência no setor público, Transparência 

organizacional, Transparência Passiva, Transparência Pública, Variáveis da Transparência.  

Na temática da Participação foram agrupados os termos: Participação, Cidadania deliberativa, Cidadão, Controle 

Social, Participação cidadã, Participação da sociedade, Participação Social, Voluntariado. 
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abordasse esse conselho e transparência na perspectiva do usuário – o único trabalho 

identificado, realizado por Bueno (2013), tratou do uso da internet para divulgação das ações 

do CAE e concluiu que a internet não é utilizado como ferramenta de divulgação. 

Portanto, a presente pesquisa analisa os aspectos que influenciaram o uso de 

informações públicas municipais nas ações de controle social do Conselho de Alimentação 

Escolar permitiu abordar a interseção entre Transparência e Controle Social em lócus que ainda 

não havia sido estudado, e com diferente perspectiva daquela adotada por Sousa (2017), uma 

vez que abordou os aspectos internos e externos ao conselho que impactaram a sua atuação e o 

acesso e uso das informação públicas municipais. 

Registre-se que a escolha do conselho desse município foi motivada pelo 

quantitativo de alunos atendidos pelo Programa em Natal-RN, que possui o maior alunado 

dentre as redes municipais de ensino do Estado do Rio Grande do Norte, além da atuação 

profissional na unidade descentralizada nesse Estado da Controladoria-Geral da União, cuja 

missão é “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” (BRASIL, 2015, não paginado). 

A pesquisa abordou simultaneamente as duas vertentes geralmente contempladas 

nos estudos da temática da transparência na administração pública: a disponibilidade da 

informação e o controle social pela população (PECI; PIERANTI; RODRIGUES, 2008), e sua 

importância reside na identificação de circunstâncias que favoreceram ou dificultaram o 

processo de conversão das informações públicas em ações de fiscalização pelos conselheiros 

do CAE de Natal.  

Assim, a compreensão desse processo ofereceu relevantes possibilidades de 

contribuições teóricas e empíricas. No campo das contribuições teóricas, a pesquisa ao adotar 

uma perspectiva da abordagem empírica da transparência, analisou os impactos da 

transparência em determinados contextos e condições, e ajudou a identificar os fatores que 

impactaram positiva ou negativamente o processo de conversão das informações em ações de 

fiscalização pelos conselheiros do CAE.  

No campo das contribuições empíricas, as conclusões da pesquisa oferecem 

indicativos para a atuação da Controladoria-Geral da União (CGU), pois os achados desse 

trabalho têm potencial para subsidiar as ações realizadas no âmbito da Secretaria da 

Transparência e Prevenção da Corrupção, que podem contemplar atividades de capacitação 

voltadas para as necessidades dos conselheiros, além de ações voltadas para reduzir os fatores 

externos aos conselhos que contribuíram negativamente para esse processo. 
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Registre-se que a atuação profissional, no âmbito da Controladoria Geral da União 

acerca da utilização de recursos públicos federais, também contribuiu para o interesse em 

estudar o impacto da política da transparência sobre o resultado de outra política pública. Os 

trabalhos de auditoria e fiscalização foram positivamente impactados pela ampliação da 

transparência pública, ocorrida após a Lei de Acesso à Informação, que permite acesso aos 

dados independente da prerrogativa reservada aos órgãos de controle, em especial quanto aos 

Estados e municípios, uma vez que dados da execução orçamentária-financeira devem estar 

disponibilizados em site institucional. 

A utilização das informações disponibilizadas em decorrência das regras da 

transparência ativa evidenciou o potencial de contribuição da transparência para a avaliação da 

regularidade da execução de outra política, como também para o fortalecimento do controle 

social, uma vez que o cidadão pode conhecer e fazer uso das informações públicas. Essa 

percepção está em consonância com o entendimento de Figueiredo e Santos (2013, p. 5) de que 

“a transparência permite que o cidadão acompanhe a gestão pública, analise os procedimentos 

de seus representantes e favoreça o crescimento da cidadania, trazendo às claras as informações 

anteriormente veladas nos arquivos públicos”. 

Por sua vez, a escolha da temática dos conselhos das políticas públicas também 

refletiu as fiscalizações realizadas pela CGU sobre a atuação dos conselhos, que indicaram o 

baixo conhecimento dos conselheiros e a dependência desses em relação ao executivo 

municipal. Porém, esses trabalhos também evidenciaram o potencial de influência dos 

conselhos na execução de uma política pública por meio das atividades de fiscalização, como 

também as possibilidades de utilização das informações públicas nessas ações.  

Tendo em vista que o CAE é um conselho de caráter fiscalizador (BRASIL, 2009a), 

cuja atuação pode ser favorecida pela transparência pública, a investigação dos aspectos que 

contribuíram ou dificultaram a conversão das informações públicas em ações de controle social 

do Conselho de Alimentação Escolar de Natal-RN mostrou-se relevante.  

Assim, a presente pesquisa aborda a interseção entre controle social e transparência 

pública, com enfoque no caráter instrumental da transparência, com vistas a colaborar com as 

ações necessárias para ampliar o uso das informações públicas pelo cidadão. 

 

1.4 Percurso metodológico 

 

De acordo com os objetivos, essa pesquisa classificou-se como exploratório-

descritiva (GIL, 2008), com abordagem qualitativa (FLICK, 2013). Essa perspectiva foi 
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evidenciada na medida em que foi proposto identificar os aspectos que impactaram positiva e 

negativamente o processo de conversão das informações públicas em ação de fiscalização pelo 

CAE, por meio da descrição do contexto em que esse processo se desenvolveu no âmbito do 

CAE de Natal-RN, bem como das ações de fiscalização ocorridas em 2018 e 2019. Por sua vez, 

a abordagem analítica está presente na proposição de analisar os resultados encontrados e 

indicar caminhos que favoreçam o processo ou minimizem os obstáculos para sua ocorrência. 

Para tanto, foi adotada a estratégia do estudo de caso (YIN, 2001), que possibilita 

abordar as condições contextuais consideradas pertinentes ao processo de conversão das 

informações públicas em ação de fiscalização do CAE de Natal-RN, que possui a competência 

de acompanhar a execução do Pnae no que concerne às ações de responsabilidade desse 

município (BRASIL, 2009a). 

Buscando obter diferentes fontes de evidência para a compreensão do problema em 

estudo, essa pesquisa adotou duas técnicas de coleta de dados – pesquisa documental e 

entrevista com roteiro semiestruturado (APÊNDICE A) – que foram utilizadas para a coleta de 

dados dos três objetivos específicos, conforme discriminado no quadro 1. 

 

Quadro 1 -  Técnica de coleta, fontes e método de análise de dados dos objetivos específicos da 

pesquisa 

(continua) 

Objetivos Específicos  
Técnica de Coleta 

de dados 
Fonte de coleta de dados Método de Análise 

1 - Descrever a dinâmica de 

funcionamento do Conselho de 

Alimentação Escolar, o perfil dos 

conselheiros e o apoio 

disponibilizado pelo município. 

Pesquisa 

documental 

Normativos municipais de 

criação do CAE, 

Regimento Interno, atas 

das reuniões e ofícios 

emitidos pelo conselho 

Análise descritiva 

com viés funcionalista 

Entrevista Conselheiros titulares 

2 - Identificar as ações realizadas 

pelos conselheiros do CAE na 

fiscalização de recursos do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar e o 

uso das informações públicas nas 

atividades de fiscalização 

Pesquisa 

documental 

Atas de reuniões, 

relatórios de fiscalização, 

roteiro de visita e 

documentos expedidos e 

recebidos pelo CAE 

Análise descritiva 

com viés funcionalista 

Entrevista Conselheiros titulares 
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Quadro 1 -  Técnica de coleta, fontes e método de análise de dados dos objetivos específicos da 

pesquisa 

(conclusão) 

Objetivos Específicos  
Técnica de Coleta 

de dados 
Fonte de coleta de dados Método de Análise 

3 - Investigar as condições que 

colaboram ou dificultam a conversão 

das informações públicas em ações 

de fiscalização pelos conselheiros 

Entrevista Conselheiros titulares 

Análise descritiva 

com viés funcionalista 
Pesquisa 

documental 

Portal da Transparência de 

Natal-RN 

Fonte: Elaboração da autora, de acordo com dados da pesquisa. 

 

Os dados foram coletados no período de 30/09 a 08/11/2019 e cotejados por meio 

da triangulação (FLICK, 2013), o que possibilitou, em conformidade com as orientações de Gil 

(2002), observar a convergência ou divergência das observações obtidas de diferentes 

procedimentos, e assim analisar os aspectos que influenciaram o uso das informações públicas 

no controle exercido pelo CAE de Natal, que constitui o objetivo geral dessa pesquisa. Note-se 

que, com vistas a aumentar a confiabilidade dos resultados, os dados que não puderam ser 

confirmados em mais de uma fonte foram desconsiderados. 

A população investigada foi formada pelos nove conselheiros titulares que 

possuíam mandato vigente em 2018 e/ou 2019 e que participaram de reuniões do conselho 

realizadas no período de janeiro de 2018 a setembro de 2019, tendo sido entrevistados sete 

conselheiros que aceitaram participar da pesquisa e tiveram disponibilidade no período da 

coleta. As entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas para possibilitar uma melhor 

compreensão dos dados coletados. 

Registre-se que dentre os quatorze membros nomeados pela Portaria nº 048/2017-

GP, para o mandato de 2017 a 2021, apenas seis conselheiros permaneceram com o mandato 

vigente em 2019, tendo sido entrevistados conselheiros titulares que atuaram no CAE nos dois 

exercícios ou apenas em um deles, o que proporcionou percepções de diferentes contextos. 

No que concerne aos documentos analisados, foram verificados os normativos 

pertinentes à criação e funcionamento do CAE de Natal e os documentos emitidos ou recebidos 

por esse conselho no período de janeiro de 2018 a setembro de 2019, que foram escaneados e 

classificados de acordo com o assunto tratado (APÊNDICE B). 
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Dessa forma, para o alcance do primeiro objetivo específico foram utilizados a 

pesquisa documental e a entrevista, com vistas a identificar o contexto em que o CAE de Natal-

RN atuou em 2018 e 2019, por meio da descrição da dinâmica de funcionamento, o perfil dos 

conselheiros e o apoio disponibilizado pelo Poder Executivo municipal.  

A análise da dinâmica interna de funcionamento do CAE considerou as normas e 

procedimentos previstos na legislação municipal e no Regimento Interno do conselho, bem 

como as práticas adotadas pelos conselheiros. Assim, foi realizada pesquisa documental para 

identificação dos parâmetros normativos de funcionamento do CAE de Natal, por meio da 

análise da legislação municipal de criação do CAE – Lei nº 5.230/2000 e Decreto nº 7.263/2003 

– e do Regimento Interno do conselho, que foram comparados com os dados coletados em 

entrevistas e análise documental dos registros das atas das reuniões (APÊNDICE B). 

Ainda inserido no primeiro objetivo específico, por meio de entrevista, foram 

coletados dados acerca do perfil dos conselheiros e do apoio institucional disponibilizado ao 

CAE nos dois exercícios. Os dados referentes ao apoio oferecido ao conselho foram 

confrontados com os registros documentais expedidos pelo CAE que tratavam do assunto, 

especialmente atas de reuniões e ofícios, bem como das respostas porventura enviadas pela 

Secretaria Municipal de Educação (SME) (APÊNDICE B). 

O alcance do segundo objetivo específico demandou a utilização da pesquisa 

documental e das entrevistas com conselheiros para descrever a atuação do CAE nos dois 

exercícios, por meio da identificação das ações realizadas pelos conselheiros do CAE na 

fiscalização de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar e do uso das 

informações públicas nas atividades de fiscalização. Foram analisados os relatórios de 

fiscalização, roteiros de visitas, ofícios expedidos pelo CAE, respostas encaminhadas pela 

Secretaria Municipal de Educação e atas de reuniões do conselho, cujos dados foram cotejados 

e complementados com as entrevistas com conselheiros (APÊNDICE B). 

Por fim, a coleta de dados para investigação das condições que colaboraram ou 

dificultaram a conversão das informações públicas em ações de fiscalização pelos conselheiros 

do CAE de Natal, que constitui o terceiro objetivo específico da presente pesquisa, foi realizada 

por meio de entrevistas com conselheiros e pesquisa documental no Portal da Transparência do 

município.  

Os dados coletados em diferentes fontes foram avaliados a partir de variáveis 

analíticas que abrangeram o contexto em que as ações do CAE foram realizadas, a atuação 

desse conselho em 2018 e 2019 e a conversão das informações públicas em ação de fiscalização 

pelos conselheiros, conforme discriminado no quadro 2. 
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Quadro 2 – Modelo de análise dos aspectos que influenciaram o uso dos dados públicos no 

controle exercido pelo CAE de Natal 

 

Objetivo Dimensão Categoria Variável 

1 - Descrever a dinâmica de 

funcionamento do Conselho 

de Alimentação Escolar, o 

perfil dos conselheiros e o 

apoio disponibilizado pelo 

município 

C
O

N
T

E
X

T
O

 

Dinâmica de 

funcionamento 

Institucionalização 

Formalidade 

Democratização 

Representação 

Perfil dos conselheiros 

Escolaridade 

Renda 

Emprego 

Engajamento 

Conhecimento técnico 

Apoio institucional 

Estrutura física e material 

Transporte 

Profissional de apoio 

2 - Identificar as ações 

realizadas pelos 

conselheiros do CAE na 

fiscalização de recursos do 

Programa Nacional de 

Alimentação Escolar e o 

uso das informações 

públicas nas atividades de 

fiscalização 

A
T

U
A

Ç
Ã

O
 

Ações de fiscalização 

Vistorias em unidades escolares 

Análise documental da execução 

Acompanhamento de licitações e 

chamadas públicas 

Uso das informações 

públicas 

Transparência ativa 

Transparência passiva 

3 - Investigar as condições 

que colaboram ou 

dificultam a conversão das 

informações públicas em 

ações de fiscalização pelos 

conselheiros 

C
O

N
V

E
R

S
Ã

O
 

Disponibilização da 

informação de execução 

do Pnae 

Transparência ativa 

Transparência passiva 

Ação do conselheiro 

Busca da informação pública 

Realização de deduções a partir do 

dado público 

Uso do dado público na fiscalização 

Fonte: Elaboração da autora, de acordo com dados da pesquisa. 

 

A construção desse modelo de análise considerou a literatura sobre conselho e 

transparência, além dos normativos que tratam do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(Pnae), que fundamentaram a escolha das variáveis adotadas para cada categoria de análise. 
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Quanto às categorias vinculadas a dimensão do Contexto, as variáveis adotadas para 

a análise da dinâmica de funcionamento foram indicadas por Faria e Ribeiro (2011); a avaliação 

do perfil dos conselheiros considerou os apontamentos de Gohn (2002), Carneiro (2002), Faria 

e Ribeiro (2011) e Buvinich (2014); enquanto que para avaliação do apoio institucional foram 

considerados os parâmetros da Resolução/FNDE/CD/nº 26/2013 (BRASIL, 2013b). 

No que concerne as categorias da dimensão da Atuação, foram consideradas as 

atribuições dos conselheiros previstas na Resolução/FNDE/CD/nº 26/2013 (BRASIL, 2013b) 

na definição das variáveis para avaliação das ações de fiscalização, e os parâmetros adotadas 

na LAI (BRASIL, 2011) – transparência ativa e transparência passiva (YAZIGI, 1999) – para 

avaliação do uso das informações públicas.  

Os parâmetros da LAI também foram adotados como variáveis para avaliação da 

disponibilização da informação de execução do Pnae, categoria vinculada à dimensão da 

Conversão, que também inclui a categoria da ação do conselheiro. que foi avaliada por meio de 

variáveis construídas a partir dos apontamentos de Zuccolotto, Teixeira e Riccio (2015) e Heald 

(2016). 

Os dados coletados foram sistematizados e analisados com base no método 

descritivo com enfoque no funcionalismo (HAERTER, 2012); e interpretados à luz do 

referencial teórico pertinente. 

Essa trajetória permitiu analisar o uso das informações públicas pelo Conselho de 

Alimentação Escolar de Natal-RN, e resultou na identificação de aspectos que favoreceram ou 

prejudicaram o processo de conversão das informações públicas em ação de fiscalização dos 

conselheiros do CAE de Natal-RN.  

 

1.5 Estrutura do trabalho 

 

A dissertação está estruturada em quatro capítulos. A introdução constitui o capítulo 

1, onde é contextualizado o problema de pesquisa que norteia o trabalho, numa breve 

explanação acerca da potencial interação entre conselhos de políticas e programas e a 

transparência pública, demonstrando a relevância dessas temáticas no âmbito das atribuições 

do Conselho de Alimentação Escolar. Ainda nesse capítulo constam os objetivos e a 

justificativa, além do percurso metodológico realizado, apresentando a classificação da 

pesquisa, os sujeitos, os instrumentos de coleta e o método de análise dos dados. 

No Capítulo 2 é apresentado o referencial teórico-empírico, subdivido em três 

tópicos. O primeiro aborda a literatura sobre conselhos de políticas e programas públicos, sua 



26 
 

relação com a accountability e os aspectos que influenciam sua atuação; o segundo discorre 

sobre transparência pública em três perspectivas – normativa, conceitualista e empírica; e o 

terceiro tópico apresenta a legislação brasileira que norteia a atuação do CAE e aponta o 

benefício potencial do uso das informações públicas municipais para o cumprimento das suas 

atribuições. 

O capítulo 3 apresenta os resultados acerca do contexto em que as ações foram 

realizadas, a atuação do CAE em 2018 e 2019 e a conversão das informações públicas em ação 

de fiscalização pelos conselheiros, discriminados em três tópicos, que tratam dos três objetivos 

específicos da pesquisa. 

Em seguida, no capítulo 4, são tecidas as considerações finais do estudo, nas quais 

são apresentadas uma análise sintética dos principais resultados, recomendações de caráter 

empírico e sugestões de estudos futuros. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-EMPÍRICO 

 

As crescentes e diversificadas demandas da sociedade alteraram o ambiente de 

atuação da gestão pública que, desde os anos de 1990, busca incorporar conceitos como 

accountability no cotidiano dos gestores públicos (MONTEIRO; PEREIRA; THOMAZ, 2016). 

As características da sociedade contemporânea – volatilidade, incerteza, complexidade e 

ambiguidade  (BRANCHI; CARRASCO, 2019) – contribuíram para que os estudos sobre 

democracia destaquem a importância da accountability, em função da promessa de “grau 

razoavelmente alto de controle do povo sobre os detentores do poder político, mas de uma forma 

exequível em sociedades populosas, extensas, complexas e especializadas” (MIGUEL, 2005, 

p. 28). 

O vínculo entre accountability e democracia vem sendo apontado pelos estudiosos 

da temática, como Campos (1990, p. 4), que assevera que “quanto mais avançado o estágio 

democrático, maior o interesse pela accountability”, cujo conceito “encerra a responsabilidade, 

a obrigação e a responsabilização de quem ocupa um cargo em prestar contas segundo os 

parâmetros da lei, estando envolvida a possibilidade de ônus, o que seria a pena para o não 

cumprimento dessa diretiva” (PINHO; SACRAMENTO, 2009, p. 1347).  

Campos (1990) aponta que a accountability governamental tende a refletir o 

desenvolvimento de valores democráticos, como participação e representatividade, e alerta que 

a accountability depende da organização de cidadãos vigilantes e conscientes de seus direitos, 

pois o controle democrático não pode ficar restrito à estrutura do Estado. Corroborando essa 

percepção, em estudo comparativo global acerca de governo eletrônico e governança no setor 

público, Braga (2013, p. 158) demonstrou existir uma associação de força média entre 

participação social e accountability, tendo constatado que “quanto mais elevado o nível de 

participação da sociedade, mais elevado o nível de responsabilização dos agentes públicos”.  

Porém, o bom funcionamento das formas de accountability que envolvem a 

participação social depende da provisão de informação adequada e plural, dentre outros fatores 

(MIGUEL, 2005), pois “sem transparência, fidedignidade e clareza das informações não há 

como cidadãos apropriarem-se dos dados das avaliações para cobrarem dos agentes públicos” 

(FIGUEIREDO; SANTOS, 2013, p. 4). Essa associação também foi verificada por Braga 

(2013, p. 158), que constatou que “a responsabilização dos agentes públicos está mais 

correlacionada à transparência do que à efetividade governamental”, o que vem ao encontro da 

concepção da transparência como instrumento de accountability (GRAU, 2006; 

ZUCCOLOTTO; TEIXEIRA, 2017). 
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Portanto, constata-se que a accountability governamental pode ser favorecida pela 

participação social e pela transparência das informações públicas, e que essa correlação está 

refletida no Guia da Política da Governança Pública que assegura que “a boa governança requer 

meios para responsabilizar os dirigentes pelo desempenho de todas essas atividades e assegurar 

que o setor público seja suficientemente transparente para permitir que a sociedade e a mídia 

observem o que está sendo feito e por quê” (BRASIL, 2018a, p. 13). 

Tendo em vista que “a pré-condição mais importante para que um sistema de 

accountability realmente funcione é a atividade dos cidadãos nos fóruns públicos democráticos 

e na sociedade civil” (ARATO, 2002, p. 103), e que os conselhos de políticas e programas 

públicos constituem uma forma institucionalizada de partipação e exercício do controle social, 

tem-se que a atuação dos conselheiros pode ser fortalecida pelo acesso e uso das informações 

públicas, contribuindo para a efetividade da accountability governamental. 

 

2.1 Conselhos 

 

Reconhecidos como “uma conquista inegável do ponto de vista da construção de 

uma institucionalidade democrática” (TATAGIBA, 2005, p. 209), os conselhos “estão inscritos 

na Constituição de 1988 na qualidade de instrumentos de expressão, representação e 

participação da população” (GOHN, 2002, p. 22). 

Sua criação “permitiu um deslocamento do centro de decisão do interior da estrutura 

governamental, de tal modo que aproximou a administração e a sociedade civil” (PEREIRA et 

al., 2016, p. 33), pois representam “canais de participação política, de controle público sobre a 

ação governamental, de deliberação legalmente institucionalizada e de publicização das ações 

do governo” (CARNEIRO, 2002, p. 280), que viabilizam a participação popular e o controle 

social.  

Segundo Britto (2015, p. 191), a participação popular é uma forma de exercício do 

poder político cujo objetivo é “negociar” com o governo a produção de uma nova regra jurídica 

pública, pois a “participação popular [...] somente pode existir com a pessoa privada (individual 

ou associadamente) exercendo o poder de criar norma jurídica estatal, que é norma imputável 

à autoria e ao dever de acatamento de toda coletividade”. 

A participação social constitui um importante aspecto da governança pública, pois 

reflete a maneira como as pessoas se familiarizam e interessam pelos assuntos públicos, além 

da forma como a participação é regulada pelo Estado, e possibilita a ampliação do papel do 

cidadão no processo de formulação e implementação de políticas públicas (SANTOS, 2004).  
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Por sua vez, o controle social se refere “à responsividade direta dos governantes às 

demandas da sociedade e à capacidade desta em responsabilizá-los em caso contrário” 

(GOMES, 2003, p. 89). Tendo em vista que  “a fiscalização que nasce de fora para dentro do 

Estado é, naturalmente, a exercida por particulares ou por instituições da sociedade civil” 

(BRITTO, 2015, p. 188), o controle social constitui uma expressão da participação da sociedade 

na gestão pública. 

Amparados na legislação brasileira, os Conselhos são instâncias de discussão e 

deliberação de políticas públicas, cujas atribuições “incidem na formulação, implementação e 

fiscalização das políticas na respectiva esfera governamental onde atuam”, e que instituem uma 

nova modalidade de participação política (LÜCHMANN; ALMEIDA, 2010, p. 89). Inseridos 

nas propostas para a gestão pública tanto de setores liberais como de setores de esquerda, os 

conselhos são considerados “pelos liberais, como instrumentos ou mecanismos de colaboração, 

e, pela esquerda, como vias ou possibilidades de mudanças sociais no sentido de 

democratização” (GOHN, 2006, p. 6). 

Porém, tais possibilidades não se apresentam de maneira uniforme para todos os 

conselhos, tendo em vista que as diferentes capacidades decisórias (consultiva, deliberativa, 

fiscalizadora e normativa) podem ou não ser combinadas em função do desenho institucional 

próprio de cada conselho (BUVINICH, 2014). 

Assim, tendo em vista que o Conselho de Alimentação Escolar possui capacidades 

fiscalizadora e deliberativa, a revisão da literatura vai enfocar no papel do conselho como 

instância de controle social que pode contribuir para a accountability governamental, e nos 

aspectos que influenciam a atuação do conselho. 

 

2.1.1 Conselho e accountability 

 

O controle social “procura responder à crítica de que o Estado não ‘ouve’ as 

demandas dos cidadãos; participando ativamente, a Sociedade garante a democratização do seu 

relacionamento com o Estado” (SANTOS, 2004, p. 9). Segundo Correia (2000, p. 53), esse 

controle “envolve a capacidade que a sociedade civil tem de interferir na gestão pública, 

orientando as ações do Estado e os gastos estatais na direção dos interesses da coletividade. 

Consequentemente, implica o controle social sobre o gasto público”. 

No Brasil, a ênfase dada ao controle social se manifesta nas diretrizes 

constitucionais para a sua efetivação “por meio de instrumentos normativos e da criação legal 

de espaços institucionais que garantem a participação da sociedade civil organizada na 
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fiscalização direta do executivo nas três esferas de governo” (ROLIM; CRUZ; SAMPAIO, 

2013, p. 141). Correia (2000, p. 54) destaca que: 

Os mecanismos de controle social são, ao mesmo tempo, resultados do processo de 

democratização do país e pressupostos para a consolidação dessa democracia. O 

fortalecimento do exercício do controle social sobre o Estado contribuirá para o 

alargamento da esfera pública e para a consolidação da democracia no Brasil.  

Ressalte-se que, Rolim, Cruz e Sampaio  (2013, p. 142) apontam que “ao falar de 

controle social não se pretende apenas que se consigam implantar mecanismos que reduzam, 

eliminem ou previnam os desperdícios, os desvios e as malversações na aplicação dos recursos 

públicos”, mas também que visem garantir o compromisso dos gestores públicos com a 

excelência na concepção e implementação de políticas públicas. Assim, esses autores entendem 

que controle social abrange o aspecto da vigilância e responsabilização, e o sentido da 

efetividade e compromisso com a coisa pública. Esse entendimento é corroborado por Silva 

(2015, p. 117), que assevera que 

O controle social atuante pode representar o elemento essencial para assegurar que o 

governo atinja os objetivos estabelecidos para os órgãos públicos e para os programas 

de longa duração com eficiência, efetividade e dentro dos preceitos legais da ordem 

democrática.  

Como espaço participativo de exercício do controle social, os conselhos tem papel 

relevante na rede de accountability, pois, segundo Gohn (2006, p. 9) ,“os conselhos criam 

condições para que haja um sistema de vigilância sobre a gestão pública e levam a uma maior 

cobrança de prestação de contas sobre o Poder Executivo, principalmente no nível municipal”.  

Em que pese a relevância desse papel, constata-se que a atuação dos conselhos não 

está plenamente contemplada em uma das principais classificações da literatura de ciência 

política, que aponta dois tipos de accountability – a vertical e a horizontal. O conceito de 

accountability vertical relaciona-se às “ações realizadas, individualmente ou por algum tipo de 

ação organizada e/ou coletivo, com referência àqueles que ocupam posições em instituições do 

Estado, eleitos ou não” (O’DONNEL, 1998, p. 44).  

Nesse tipo de accountability, os atores não têm competência para impor sanção 

direta, e a eleição é o principal canal para seu exercício (O’DONNEL, 1998). A princípio, a 

atuação dos conselhos pode ser caracterizada como uma ação organizada relativa a gestão 

pública, porém, constata-se que sua atuação ultrapassa os limites conceituais da accountability 

vertical, visto que possui competência para interferir diretamente no planejamento e 

implementação das políticas públicas. 

Ressalve-se que as atribuições e competências do conselho tampouco a habilitam a 

ser reconhecida como instância de exercício de accountability horizontal, que é definida como 

o produto de uma rede de agências internas ao Estado, que tem o direito e o poder legal de 
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impor sanções contra ações ou emissões qualificadas como delituosas (O’DONNEL, 1998), 

uma vez que não possui competência legal de impor sanções.  

Entretanto, a despeito da possibilidade de influenciar o planejamento e 

implementação da política pública, Azevedo, Campos e Lira (2016) entendem que os conselhos 

compõem a dimensão da accountability vertical nos moldes do monitoramento tipo alarme de 

incêndio, pois os conselheiros podem atuar como parceiros das agências de accountability 

horizontal ao denunciar más práticas administrativas ou uso ilegal de recursos públicos. Assim, 

a atuação dos conselhos pode aumentar o monitoramento da efetividade da implementação das 

políticas e reduzir os custos da fiscalização. 

Os conselhos também atuam como instância de exercício de controle público não 

estatal, defendido por Avritzer e Filgueiras (2011, p. 16), como umas das formas de controle 

democrático no Brasil, junto com o controle administrativo-burocrático e o controle judicial. 

Esses autores asseveram que “nas ordens democráticas, o controle da corrupção deve ser 

exercido na integração dessas três dinâmicas, conforme uma concepção mais ampla de 

accountability”, e assim conceituam o controle público não estatal: 

É o exercício apropriado da publicidade, em que o cidadão comum seja capaz de 

controlar a ação dos agentes públicos com base nos princípios e nos valores morais 

da democracia. É uma forma de controle sustentada no interesse público e que está 

assentada nos processos deliberativos e discursivos realizados na esfera pública 

(AVRITZER; FILGUEIRAS, 2011, p. 20). 

Na perspectiva desses autores, o controle público não estatal visa acionar o controle 

interno ou o controle judicial e deve proporcionar a ampliação da participação da sociedade 

civil no controle sobre a Administração Pública. Defendem que esse controle deve ser exercido 

institucionalmente e pressupõe o reforço da ideia de accountability vertical, por meio da ênfase 

na dimensão social associada ao princípio da publicidade. 

Esse aspecto da atuação dos conselhos foi constatado em pesquisa desenvolvida por 

Pontes (2015, p. 60), que averiguou como os processos participativos no âmbito do Conselho 

de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) podem inibir ou 

prevenir a prática de irregularidades e corrupção, e constatou que “indiretamente os conselhos 

de políticas públicas, quando possuem condições de atuação, exercem controle social em ações 

combinadas com os órgãos de controle”. 

Mais próxima de contemplar a atuação dos conselhos é o conceito de accountability 

societal, defendido por Smulovitz e Peruzzotti (2000), como um mecanismos de controle não-

eleitoral que utiliza ferramentas institucionais e não institucionais, que busca expor os erros e 

falhas do governo e influenciar decisões a serem implementadas pelos órgãos públicos.  
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O conceito de accountability societal engloba um conjunto diverso de iniciativas 

levadas a cabo por organizações não governamentais, movimentos sociais, associações civis ou 

a mídia independente guiados por uma preocupação comum em melhorar a transparência e a 

accountability da ação governamental (PERUZZOTTI, 2006). A similaridade da atuação dos 

conselhos reside que no fato de que os mecanismos de accountability societal permitem a 

avaliação das políticas, dos procedimentos e dos burocratas, mas o conceito não incorpora os 

mecanismos que apresentem uma configuração jurídico-institucional, como os conselhos 

(CARNEIRO, 2004). 

Embora a atuação dos conselhos não esteja plenamente contemplada pelas 

definições de accountability destacadas, O’Donnel (1998, p. 43) reconhece que os mecanismos 

de controle se estendem “por várias agências de supervisão como os ombudsmen3 e as instâncias 

responsáveis pela fiscalização das prestações de contas”, que contribuem para a efetividade da 

accountability. Nessa perspectiva, Carneiro (2004, p. 8) defende que: 

[...] os conselhos apontam para uma nova forma de atuação de instrumentos de 

accountability societal, uma vez que apresentam a capacidade de colocar tópicos na 

agenda pública, de controlar seu desenvolvimento e de monitorar processos de 

implementação de políticas e direitos, através de uma institucionalidade híbrida, 

composta de representantes do governo e da sociedade civil.  

Destaque-se que foi constatada uma associação significativa entre a atuação dos 

Conselhos do Bolsa Família e o desempenho dos municípios na gestão desse Programa, em 

pesquisa realizada por Spinelli e Costa (2008), que avaliou se a institucionalização dos 

conselhos de políticas públicas pode favorecer a accountability vertical e contribuir para o 

aprimoramento da gestão, tendo constatado que “em média, havia menos impropriedades na 

gestão do Programa pelas prefeituras dos municípios onde os conselhos atuavam de forma mais 

efetiva” (SPINELLI; COSTA, 2008, p. 15). 

Contribuem para o esclarecimento do papel dos conselhos no processo de 

responsabilização democrática, as formas de accountability propostas por Abrucio e Loureiro 

(2004), nas quais se insere o controle institucional durante o mandato, que contempla os 

mecanismos de fiscalização contínua dos representantes eleitos e da alta burocracia com 

responsabilidade decisória.  

Essa classificação abrange a atuação dos conselhos como mecanismo de exercício 

do controle social, e sua efetividade está vinculada à utilização de instrumentos institucionais e 

à ocorrência de condições gerais, dentre as quais se destacam a transparência e fidedignidade 

das informações públicas, a existência de mecanismos institucionalizados que garantam a 

                                                           
3 Ouvidores. 
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participação e o controle da sociedade sobre o poder público e criação de instâncias que 

busquem o maior compartilhamento possível das decisões (ABRUCIO; LOUREIRO, 2004).  

Desse modo, o conselho constitui uma instância de participação social que está 

inserido na rede de accountability da administração pública, cuja atuação pode influenciar 

positivamente os resultados de uma política pública, conforme afirma Kliksberg et al. (2005, p. 

77): 

A participação comunitária organizada pode ter um papel insubstituível em matéria 

de controle do bom funcionamento do programa e de prevenção da corrupção. O 

controle social obriga à transparência permanente, significa um seguro contra desvios 

e permite que se tenha uma ideia sobre os eventuais progressos indesejáveis e de como 

corrigi-los a tempo.  

Esse entendimento é corroborado por Campos (1990, p. 6), que defende que “a 

cidadania organizada pode influenciar não apenas o processo de identificação de necessidades 

e canalização de demandas, como também cobrar melhor desempenho do serviço público” e 

que a qualidade das relações entre governo e cidadão determinam o exercício da accountability. 

Assim, assevera que o fortalecimento da malha institucional da sociedade civil influencia a 

extensão, qualidade e força dos controles exercidos sobre a administração pública, e que a 

participação da sociedade civil pode ser o caminho da accountability. 

 

2.1.2 Aspectos que influenciam a atuação dos conselhos 

 

Os conselhos atuam numa nova esfera social-pública ou pública não-estatal, uma 

vez que são estruturas de representação criadas por leis que constituem uma nova 

institucionalidade pública, pois possuem estrutura mista formada por representantes da 

sociedade civil e do Poder Estatal (GOHN, 2006). No campo do contraditório, em que o Estado 

controla a sociedade ao mesmo tempo em que é controlado por ela (CORREIA, 2000), os 

conselhos estão inseridos em um modelo de gestão pública, caracterizado pela atuação conjunta 

do governo e sociedade civil (GOHN, 2002).  

Nesse modo de gestão dos negócios públicos, os conselhos possibilitam a 

institucionalização da participação e a efetivação da cogestão pública, pois “abrem a 

possibilidade de a sociedade civil intervir na gestão pública via parcerias com o Estado, que 

objetivem a formulação e o controle de políticas sociais” (GOHN, 2002, p. 29). Porém a eficácia 

e efetividade de sua atuação dependem do desenvolvimento de certas condições e articulações, 

como o desenho institucional, o perfil e conhecimento técnico dos conselheiros e a existência 

de estrutura e apoio para as atividades do conselho, dentre outros (GOHN, 2002; CARNEIRO, 

2002; FARIA; RIBEIRO, 2011; BUVINICH, 2014). 



34 
 

O estudo de Buvinich (2014, p. 70) acerca dos conselhos de políticas e programas 

do Executivo federal e municipal, identificou que o desenho institucional do conselho pode 

influenciar sua capacidade de produzir resultados mais efetivos, tendo constatado que a 

“natureza da representação; da composição e paridade, da capacidade decisória, bem como da 

obrigatoriedade de instituição são elementos que possuem estreita relação com as avaliações de 

efetividade deliberativa e cumprimento do papel democratizante”.  

Faria e Ribeiro (2011) entendem que o desenho institucional do conselho pode ser 

avaliado a partir do nível da sua institucionalização, seu potencial inclusivo e democratizante, 

e as regras relativas ao processo representativo. Tais informações são obtidas a partir da análise 

das Leis de Criação e Regimento Interno dos conselhos, que estabelecem as regras e 

procedimentos para a atuação, influenciando os resultados da participação. 

A avaliação do nível da institucionalização pode ser realizada por meio das 

informações sobre o tempo de existência do conselho, a frequência de reuniões obrigatórias e a 

previsão de estrutura organizacional, como mesa diretora e comissões técnicas, pois, segundo 

Faria e Ribeiro (2011, p. 128) “um tempo maior de existência assim como a regularidade das 

reuniões revelam, de forma direta, o grau de formalidade desses conselhos. Quanto maior a 

regulação sobre o seu funcionamento, mais institucionalizados são esses espaços”. 

Por sua vez, o potencial inclusivo e democratizante pode ser mensurado a partir das 

regras sobre composição, pluralidade e proporcionalidade dos conselhos e das normas relativas 

ao processo decisório, pois a composição e a proporcionalidade entre os representantes da 

sociedade civil e do Governo incidem diretamente nos processos de tomada de decisão, 

enquanto que as regras sobre quem pode ocupar a presidência e as funções desse cargo afetam 

formas de distribuição e concentração de poderes (FARIA; RIBEIRO, 2011). 

Nessa perspectiva, Faria e Ribeiro (2011, p. 128) apontam que a existência de 

comissões técnicas na estrutura de funcionamento indica o compromisso do conselho com a 

capacitação dos seus membros, e que as normas de composição e distribuição de poderes podem 

ampliar ou restringir o potencial democratizante, pois revelam “quem possui maiores condições 

para se expressar e influenciar nas decisões, dando destaque às informações sobre quem pode 

presidir os conselhos e os poderes que esse cargo concentra”.  

Quanto ao processo decisório, essas autoras ressaltam a importância das regras de 

elaboração e alteração das pautas das reuniões, que contém os assuntos que serão deliberados 

pelos conselheiros, e apontam que “uma pauta construída coletivamente, em plenário ou em 

órgãos colegiados, é uma boa preditora do grau interno de democratização dessas instituições, 

uma vez que mais vozes estarão inseridas nesse processo” (FARIA; RIBEIRO, 2011, p. 129). 
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Também são indicativos do processo decisório, as regras referentes às alterações do Regimento 

Interno, que devem estar em consonância com o contexto no qual o conselho está inserido, bem 

como sobre as estruturas de funcionamento que capacitam os conselheiros, como as comissões 

e as conferências. 

A avaliação do processo representativo pode ser realizada a partir da análise da 

existência ou não de critérios que possibilitem aos conselheiros acessar as informações e 

repassá-las ao seu segmento de origem, como as regras que tratam da publicidade das ações dos 

conselhos e que prevejam a divulgação das reuniões e suas pautas, como também dos resultados 

das decisões dos conselhos (FARIA; RIBEIRO, 2011).  

Além disso, deve ser considerado o critério de definição das entidades que podem 

compor o conselho, o número de membros de cada segmento e as formas de definição dessas 

regras (FARIA; RIBEIRO, 2011), uma vez que esses aspectos influenciam as possibilidade de 

participação dos diversos segmentos da sociedade. Nesse sentido, Lüchmann e Borba (2007, p. 

23) ressaltam que a vinculação da representação da sociedade civil organizada a entidades que 

atuam na área do conselho reflete uma “tendência natural de incorporação daqueles setores que 

apresentam maior ‘legitimidade’ de representação”. Porém, essa tendência “promove um 

processo de filtragem na escolha da representação institucional”, o que impacta o perfil dos 

representantes, configurando uma elite participativa  (BORBA; LÜCHMANN, 2010, p. 242).  

Assim, outro aspecto que influencia a atuação dos conselhos é o perfil dos membros 

que o compõem, o que envolve conhecimento técnico vinculado à temática do conselho, além 

de aspectos de escolaridade e engajamento (CARNEIRO, 2002; GOHN, 2002; TATAGIBA, 

2005; COTTA; CAZAL; RODRIGUES, 2009).  

Quanto ao perfil dos membros do Conselho, Tatagiba (2005, p. 209) aponta que “os 

conselheiros, no que se refere a renda, escolaridade e engajamento político-partidário, estão 

bem acima da média nacional”. Tais características também foram observadas na pesquisa em 

âmbito nacional, desenvolvida por Santos Júnior, Azevedo e Ribeiro (2004), que constatou que 

mais da metade dos conselheiros (62%) tem alta escolaridade (terceiro grau completo ou 

incompleto), que 65% dos conselheiros tem renda superior a 5 salários mínimos e 38% acima 

de dez salários mínimos, e que 56% dos conselheiros possuem participação efetiva em 

atividades sociopolíticas. 

Estudo semelhante realizado por Abranches e Azevedo (2004) na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte acerca do perfil dos conselheiros e da percepção dos mesmos 

sobre a capacidade de influência dos conselhos na implementação, monitoramento e 

fiscalização das políticas sociais locais, também constatou a alta escolaridade dos conselheiros, 
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pois 57,4% dos conselheiros encontram-se na categoria de grau superior, e apontou que 43,6% 

dos entrevistados informaram participar simultaneamente de mais de um conselho municipal 

e/ou estadual, o que indica a experiência com a atuação em conselho.  

Tal situação também foi observada por Santos, Vargas e Lucas (2011, p. 493) em 

estudo com os conselheiros usuários do Conselho de saúde do município de Belo Horizonte, 

que observou que 76,5% dos entrevistados não estava no primeiro mandato, sendo que 35,3% 

possuíam de três a cinco mandatos, o que, segundo esses autores, representa um “risco de que 

esses conselheiros se ‘profissionalizem’ e fiquem cada dia mais distantes de sua base”. 

Nesse sentido, Tatagiba (2005, p. 209) alerta que “a heterogeneidade na 

composição, verificada pela diversidade das organizações representadas nos conselhos, 

caminha, assim, ao lado de uma tendência à elitização da participação”, o que também foi 

observado por Santos Júnior, Azevedo e Ribeiro (2004). Esses autores consideram que essa 

tendência não é necessariamente negativa, pois a escolha de representantes capazes de “falar a 

língua das elites” pode contribuir para maximizar os interesses populares, tendo em vista que 

os setores mais desfavorecidos da sociedade são caracterizados pela baixa articulação e 

porosidade, em decorrência dos efeitos sociais e cívicos de extrema carência e desigualdade 

que retratam a estrutura social brasileira (SANTOS JÚNIOR; AZEVEDO; RIBEIRO, 2004). 

Se por um lado, o desenho institucional dos conselhos contribui para a configuração 

de uma elite participativa (BORBA; LÜCHMANN, 2010, p. 233); por outro lado, os autores 

citam que “a representação por entidades ou organizações sociais está ancorada em critérios de 

conhecimento, envolvimento e vinculação com a área temática do conselho”, o que pode 

favorecer a participação daqueles que tenham maior interesse na política pública, “uma vez, 

que em tese, os representantes da sociedade organizada teriam o interesse em participar da 

formulação das diretrizes e acompanhamento de políticas públicas cujo tema lhes é caro” 

(AZEVEDO; CAMPOS; LIRA, 2016, p. 16).  

A vinculação com a política pública tratada no Conselho pode favorecer o 

engajamento dos conselheiros, que é apontado por Gohn (2002, p. 20) como o recurso produtivo 

central dos mecanismos participativos incluídos na governança local, pois “a participação dos 

cidadãos provê informações e diagnósticos sobre os problemas públicos, geram conhecimentos 

e subsídios à elaboração de estratégias de resolução dos problemas e conflitos envolvidos”.  

Ressalte-se que a qualidade da participação depende do grau de informação (ou de 

desinformação) dos conselheiros (GOHN, 2002), conforme apontado no estudo desenvolvido 

por Cotta, Cazal e Rodrigues (2009, p. 434), que dimensionou o nível de informação e 

conhecimento dos membros de um Conselho Municipal de Saúde (CMS) acerca de suas 
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atribuições e funções. A pesquisa evidenciou, dentre outros elementos, a falta de conhecimento 

acerca do papel desse conselho e sobre o papel dos conselheiros; a dificuldade de analisar o 

Relatório de Gestão e o desconhecimento do Regimento Interno, tendo concluído pela 

necessidade contínua de cursos de capacitação e de educação continuada para os conselheiros, 

tendo em vista “só se pode controlar aquilo que se conhece”. 

Porém, o nível de conhecimento dos conselheiros não se apresenta de maneira 

uniforme, sendo caracterizada pela assimetria informacional que, nas palavras de  Vasconcelos 

(2014, p. 84), “é refletida numa assimetria de capacidades: diferenças significativas na fluência 

da comunicação, de exposição argumentativa, interpretação de dados e informações, 

conhecimento e compreensão dos pressupostos contidos na legislação, etc”; e alerta que essa 

desigualdade dificulta a atuação de pessoas menos instruídas em espaços participativos, em 

relação aos outros atores do processo, em especial os gestores públicos.  

Essa também é a percepção de Lüchmann (2006, p. 24), que destaca que o 

desequilíbrio de interesses e de recursos resulta em desequilíbrio de poder entre os conselheiros, 

e assinala que as deliberações são conduzidas na maioria das vezes pelos gestores públicos, que 

“além de apresentarem maior nível de renda e escolaridade, contam com uma maior quantidade 

de outros recursos, a exemplo da competência técnica, da capacidade de obter maior informação 

e maior penetração nos aparatos institucionais. Tal assertiva é partilhada por Carneiro (2002, p. 

285) que ressalta: 

A excessiva heterogeneidade entre os participantes dos conselhos não permite que 

estes sejam efetivamente paritários: membros não-governamentais e governamentais 

possuem disponibilidades, capacidades e conhecimentos muito diferenciados, o que 

dificulta a realização da dimensão igualitária de participação.  

Carneiro (2002, p. 285 e 291) destaca que a heterogeneidade ocorre também entre 

as instituições da sociedade civil, pois “as entidades não são todas iguais e nem todas (talvez 

muito poucas) têm condições de arcar com os custos da participação e capacidade técnica para 

intervir efetivamente na agenda e nas deliberações do conselho”. Tal situação aponta para a 

necessidade de viabilizar as condições, instrumentos e conhecimento necessários para garantir 

a qualidade da participação, tendo em vista que a efetividade dos conselhos “tem relação com 

os recursos que os conselhos controlam e com o perfil e trajetória pessoal e profissional dos 

atores envolvidos”. 

Além do desenho institucional e do perfil dos conselheiros, a atuação dos conselhos 

é impactada diretamente pela estrutura e o apoio disponibilizados pelo Estado para a realização 

das atividades, que, segundo Carneiro (2002) tem sido caracterizado pela falta de recursos, 
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precariedade das instalações físicas, assimetria informacional e pelo caráter marginal que o 

conselho ocupa no poder municipal, dentre outros aspectos.  

Tais questões refletem a profunda dependência do aparato governamental, visto que 

a eficácia de novas institucionalidades, como os conselhos, “depende das oportunidades de 

participação e deliberação abertas pelo Estado, da transparência e compromisso deste com 

princípios democráticos e participativos e com a criação de mecanismos institucionais 

adequados para o exercício da accountability.” (CARNEIRO, 2002, p. 287).  

Carneiro (2002, p. 288) ressalta que é necessário existir um equilíbrio entre a 

autonomia para conselho exercer o controle social e o grau de receptividade do Estado para 

uma prática efetivamente democrática, pois “sem esta permeabilidade do Estado, fica difícil 

para os conselhos se constituírem como expressão da esfera pública e como canal de 

comunicação entre Estado e sociedade”. Esse também é o entendimento de Wampler (2011, p. 

156), que ao tratar de Instituições Participativas (IPs) no Brasil, alerta:  

As autoridades do governo devem estar dispostas a trabalhar em estreita colaboração 

com as IPs; sem apoio contínuo e intenso dos órgãos de governo, estas instituições 

tornam-se espaços formais em vez de lugares que permitam o intercâmbio de 

preferências e interesses. 

Dessa forma, tem-se que “a performance dos conselhos tem uma ligação intrínseca 

com a qualidade do governo municipal”, uma vez que “se o governo reconhece a relevância do 

trabalho desenvolvido pelos conselhos, existe alguma chance de estes funcionarem. Se não 

existe esse reconhecimento, não há qualquer condição de o conselho subsistir” (CARNEIRO, 

2002, p. 288).  

Porém, avançando nas discussões sobre o posicionamento do Estado para com os 

conselhos, Lüchmann (2006) sugere outra possibilidade de garantir as condições necessárias 

para o funcionamento do conselho: a estratégia.  

Em um balanço da literatura sobre os Conselhos Gestores de Políticas Públicas, 

Tatagiba (2003) ressalta, entre vários limites, a resistência do Estado para com estes 

espaços, utilizando-se de uma série de mecanismos de controle sobre o processo 

participativo. Parece que a palavra-chave para os sucessos (parciais) de várias 

experiências não é o diálogo ou a cooperação, e sim a “estratégia”. De acordo com a 

autora, a compreensão do Estado como um ator não monolítico tem sido fundamental 

para a adoção de procedimentos ou estratégias que visam a estabelecer alianças e 

parcerias pontuais com diferentes setores (da sociedade e do Estado) tendo em vista a 

concretização de objetivos voltados para a promoção dos direitos sociais. 

(LÜCHMANN, 2006, p. 24). 

A necessidade de construção de alianças e parcerias estratégicas está em 

consonância com a percepção de Azevedo, Campos e Lira (2016), que consideram de certa 

forma explicável a não importância atribuída aos conselhos pelas prefeituras. Os autores 

atribuem essa situação ao fato de que os conselhos foram criados, na maioria das vezes, como 
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uma iniciativa dos estados membros e da União, visando ampliar o controle social e limitar a 

autonomia municipal. Assim, a inserção do conselho na rede de accountability governamental 

pode elucidar as motivações para tentar controlar suas decisões ou de transforma-lo em órgão 

meramente burocrático, bem como fortalece a necessidade de construir parcerias entre os 

conselhos e diferentes setores da sociedade e do Estado. 

Por fim, outra questão recorrente que influencia a atuação dos conselhos, 

principalmente na dimensão da accountability, é a assimetria informacional quanto aos dados 

relativos à execução da política pública, que é agravada pela dificuldade de acesso à informação 

e pela falta de capacidade de compreender as informações disponibilizadas (WOLMER; FALK, 

2006; CARNEIRO, 2002). 

A disponibilização das informações necessárias para a atuação do conselho está 

inserido no apoio que deve ser oferecido pelo Estado, refletindo o grau de abertura desse para 

as práticas democráticas, inclusive quanto à política de transparência pública, visto que “quanto 

mais transparente uma organização, mais propensa ela estará a permitir que os cidadãos 

monitorem o desempenho governamental de maneira mais próxima” (BRAGA, 2013, p. 51). 

 

2.2 Transparência pública 

 

A temática da transparência vem ganhando relevância no debate acadêmico e na 

opinião de organismos nacionais e internacionais, como um instrumento que promove a redução 

das práticas de corrupção e favorece a participação social (ZUCCOLOTTO; TEIXEIRA; 

RICCIO, 2015).  

Porém, em que pese a importância do tema, o conceito de transparência ainda está 

em construção e, segundo Cunha Filho (2018, p. 879), tem sido desenvolvido a partir de três 

enfoque principais, que abordam a transparência como “uma espécie de remédio universal 

contra práticas de corrupção, abuso de poder ou falta de representatividade no sistema político”; 

ou exploram as nuances dos conceitos de transparência e de segredo; ou ainda, buscam medir 

empiricamente os efeitos observados a partir da adoção de instrumentos de transparência e 

identificar os contextos em que as políticas de transparência podem provocar mudanças 

relevantes.  

Assim, nesta seção a literatura sobre a temática será apresentada em três tópicos, 

que abordam a perspectiva normativa, que destaca a relação da transparência com 

accountability, a perspectiva conceitualista, que trata binômio transparência e segredo, e a 

perspectiva empírica, que enfatiza o potencial transformador da transparência.  
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2.2.1 Transparência e accountability 

 

Na perspectiva normativa, a transparência é vista como “um mecanismo utilizado 

para manter a atuação de agentes públicos sob o controle das pessoas” e adota como pressuposto 

que a “transparência pública (T) viabiliza a participação política (P) das pessoas no processo 

decisório, o que por sua vez permite o exercício de accountability  (A) ou controle dos agentes 

políticos pelos cidadãos” (CUNHA FILHO, 2018, p. 880-881). Nas palavras de Marques (2014, 

p. 6), transparência  

[...] se refere à condução aberta da administração da res publica, oferecendo aos 

cidadãos a capacidade de controlar o Estado e a atuação de seus agentes por meio do 

aprimoramento das estruturas de fiscalização, de denúncia e de punição daqueles que 

causarem prejuízos ao interesse coletivo. 

Essa correlação foi identificada por Braga (2013, p. 157), que constatou em estudo 

comparativo global acerca da governança no setor público, que “quanto mais elevado o grau de 

transparência governamental, mais elevado o grau de responsabilização dos agentes públicos”; 

por outro lado, a falta de transparência pode acentuar as deficiências do governo, uma vez que 

favorece a construção de compromissos escusos, aumenta a competência destrutiva e torna 

escassa a informação (GRAU, 2006).  

No entendimento de Grau (2006, p. 5, tradução nossa), “a percepção da 

transparência como um recurso da responsabilização (ou accountability) da administração 

pública é, de fato, outra maneira de endossar sua conexão com a democracia”. Destaque-se 

que a correlação entre transparência, accountability e democracia  é particularmente relevante 

no caso do Brasil, pois “a necessidade de transparência, por anteceder a justificação e a 

responsabilização no ciclo da accountability, é uma dimensão crucial para a consolidação da 

democracia em federações descentralizadas” (ZUCCOLOTTO; TEIXEIRA, 2017, p. 391). 

Assim, a transparência representa o elo de ligação entre a ação estatal e o cidadão: 

“de um lado o governo diz o que fez; e de outro, a sociedade certifica se essas realizações foram 

efetivadas” (EVANGELISTA, 2010, p. 31). Esse é o enfoque do modelo de accountability 

defendido por Schedler (2004, p. 27), que aborda as relações informais de fiscalização e 

controle (como a atuação da imprensa e de organizações sociais), no qual a transparência 

representa uma condição de eficácia, pois a capacidade de impor sanções (enforcement) 

depende do cumprimento da obrigação de informar e justificar (answerability). O autor entende 

que “se a informação fosse perfeita e o exercício do poder transparente, não haveria necessidade 

de exigir responsabilidade de ninguém. A demanda por responsabilidade, a demanda por fatos 

e razões transparentes, surge devido à opacidade do poder”.  
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Uma das medidas para aumentar a transparência foi o governo eletrônico, que 

Ruediger (2002, p. 30) considera como um “potencializador de boas práticas de governança 

e catalisador de uma mudança profunda nas estruturas de governo, proporcionando mais 

eficiência, transparência e desenvolvimento, além do provimento democrático de informações 

para decisão”.  

Considerando que “governança diz respeito aos meios e processos que são 

utilizados para produzir resultados eficazes” (GONÇALVES, 2005, p. 6), e que “a perspectiva 

da accountability é imprescindível para a compreensão da prática da boa governança” 

(CARNEIRO, 2002, p. 2), a transparência representa um elemento fundamental da construção 

de governança que efetivamente seja alinhada com os interesses da sociedade, pois o amplo 

acesso aos dados públicos é a condição necessária para o escrutínio das ações governamentais 

e para a participação não manipulada da sociedade na definição e implementação das políticas 

públicas (MENDIETA, 2012).  

No Brasil, o Decreto nº 9.203/2017, que dispõe sobre a política de governança da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional, destacou a relevância do 

governo eletrônico e da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) na construção da 

governança, conforme se verifica nas seguintes diretrizes: 

II - promover a simplificação administrativa, a modernização da gestão pública e a 

integração dos serviços públicos, especialmente aqueles prestados por meio 

eletrônico; [...] 

XI - promover a comunicação aberta, voluntária e transparente das atividades e dos 

resultados da organização, de maneira a fortalecer o acesso público à informação. 

(BRASIL, 2017a, p. 2). 

Braga (2013, p. 22-23) considera o governo eletrônico como “uma faceta 

proeminente da governança do setor público” e assevera que “a possibilidade de maior acesso 

a informações e ao conhecimento, proporcionado pelas novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação - TIC, permite um processo de tomada de decisão ao mesmo tempo mais disperso 

e mais transparente, aumentando o nível de responsabilização de políticos e de servidores 

públicos”. Porém, “o ponto em que houve menor avanço do governo eletrônico foi exatamente 

a maior interatividade com os cidadãos, em prol da maior accountability” (ABRUCIO, 2010, 

p. 545). 

 

2.2.2 Transparência e segredo 

 

Outro enfoque de análise da transparência, a perspectiva conceitualista, busca 

delimitar os conceitos de transparência e de segredo, pois considera que a falta de clareza na 
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definição do termo transparência provoca o esvaziamento de seu significado e dificulta o 

fomento de políticas de transparência pública. Essa abordagem adota o pressuposto de que:  

[...] a mera divulgação de uma série de informações não constitui necessariamente 

uma política de promoção da transparência pública, e uma política de transparência 

pública não necessariamente agrega eficiência a um regime político ou legitimidade a 

um regime democrático, ou seja, não necessariamente produz efetivamente um direito 

subjetivo ao acesso a informações públicas. (CUNHA FILHO, 2018, p. 890). 

Esse é o entendimento de Zuccolotto, Teixeira e Riccio (2015), que destacam a que 

a disponibilização de documentos e procedimentos para acesso público não é elemento 

suficiente para caracterizar a transparência, pois a informação pode ser considerada incoerente 

pelos cidadãos, que não conseguem compreender e processar a informação. 

Buscando desenvolver delimitar o conceito de transparência, Heald (2006, p. 26, 

tradução nossa) aborda a relação triangular entre transparência, vigilância e abertura. Esse autor 

assinala que a abertura se refere à visibilidade dos processos e atividades do governo, e que 

“abertura pode portanto, ser como uma característica da organização, ao passo que a 

transparência exige também receptores externos capazes de processar as informações 

disponibilizadas”; e aponta que a vigilância traz implícito a ideia de ameaça, que está associada 

a possibilidade de observação.  

Dentre os aspectos da anatomia da transparência discutidos por Heald (2006, p. 35, 

tradução nossa), destaca-se a relação entre transparência nominal versus efetiva, em que pode 

existir uma lacuna entre uma e outra, denominada de ilusão de transparência. Essa situação 

ocorre quando a transparência parece aumentar, mas a realidade se apresenta de forma oposta, 

como nos casos em que medições indicam uma pontuação elevada pelo cumprimento de 

requisitos formais, porém os benefícios esperados não se materializam. O autor alerta que “para 

que a transparência seja efetiva, deve haver receptores capazes de processar, digerir e usar as 

informações”. 

A capacidade de converter as informações disponíveis também é considerado um 

elemento fundamental para a avaliação da transparência por Mendieta (2012), que entende 

transparência como um fluxo de informação oportuna e confiável de caráter econômico, social 

e político, acessível a todos os atores relevantes que devem permitir avaliar as instituições, 

formar opiniões racionais e bem fundamentadas.  

Mendieta (2012, p. 10, tradução nossa), fazendo referência aos conceitos de 

transparência ativa e passiva de Yazigi (1999), que “às vezes, a transparência ativa pode ser 

opaca, principalmente se for disponibilizada de forma manipulada, parcial, não reutilizável e 

desintegrada”, enquanto que a transparência passiva “pode ser inibida pelo excesso de dados 

irrelevantes e pela demora no atendimento à demanda”. Sobre as classificações de transparência 
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em função da iniciativa, Yazigi (1999, p. 8) aponta que a “transparência ativa consiste na 

divulgação periódica e sistematizada de informações acerca da gestão estatal”; enquanto que 

transparência passiva se refere a obrigação do Estado de conceder acesso oportuno às 

informações requeridas pelos cidadãos. 

Também contribuem para a compreensão do vínculo das características das 

informações disponibilizadas e a existência de transparência, as dimensões conceituais da 

transparência, apontadas por Zuccolotto, Teixeira e Riccio (2015, p. 151), que entendem que a 

informação deve atender aos atributos de visibilidade e capacidade de inferência. Destacam que 

informação visível é aquela razoavelmente completa e que pode ser encontrada com relativa 

facilidade, e que a inferability constitui a possibilidade de o usuário fazer deduções a partir da 

informação, o que depende da qualidade da informação, pois “se os dados são imprecisos, ou 

obscurecem a informação subjacente, eles põem em questão a habilidade de fazer inferências a 

partir de tais informações”.  

Destaque-se que a correlação entre os atributos da informação e a existência da 

transparência estão refletidos na Lei de Acesso à Informação. Arouck e Amaral (2013, p. 3), ao 

analisar os atributos de qualidade da informação presentes nos textos dessa Lei, apontam que 

estão contempladas as categorias meio e conteúdo, que se referem respectivamente “as 

características que se relacionam à apresentação” e “os atributos relacionados ao conteúdo 

informacional, como resposta à demanda intencional da informação”.  

Arouck e Amaral (2013) constatam que na categoria meio, a LAI elenca os atributos 

acessibilidade, disponibilidade e primariedade. Os dois primeiros dizem respeito à 

possibilidade de a informação ser conhecida e utilizada; enquanto que a definição de 

primariedade congrega a ideia de fonte primária dos dados aos atributos de completude e 

integridade, ao conceituar tal atributo como “qualidade da informação coletada na fonte, com 

o máximo de detalhamento possível, sem modificações” (BRASIL, 2011, p. 2).  

Arouck e Amaral (2013) apontam que na categoria conteúdo estão abrangidos os 

atributos de autenticidade, integridade e atualidade. Definida na LAI como “qualidade da 

informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado 

indivíduo, equipamento ou sistema” (BRASIL, 2011, p. 2), a autenticidade relaciona-se com os 

atributos precisão, confiabilidade, validade e veracidade e depende da existência de controles 

de integridade para sua garantia (AROUCK; AMARAL, 2013). Por sua vez, o atributo da 

integridade “qualifica a informação como íntegra ou adulterada” e guarda forte correlação com 

os atributos confiabilidade e autenticidade (AROUCK; AMARAL, 2013, p. 9); enquanto que o 
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atributo da atualidade define que sejam disponibilizados os dados mais recentes, em 

conformidade com os prazos legais. 

A ênfase nas características das informações traz implícito o caráter instrumental 

da transparência, que é enfatizada por Mendieta (2012) ao observar que a utilização da 

transparência está limitada pela preservação dos interesses do Estado, devendo ser promovida 

sempre que gere um bom governo, o que é entendido como um governo que busca o bem 

comum. O valor instrumental da transparência também perpassa o conceito desenvolvido por 

Grau (2006, p. 3-4), que a conceitua como “um recurso chave para que a cidadania possa 

desenvolver uma influência direta sobre a administração pública, de modo a compensar as 

assimetrias de poder na formação das decisões políticas e na geração de bens e serviços 

públicos”.  

Corroborando esse entendimento, Heald  (2006, p. 27, tradução nossa) defende que 

a “transparência deve ser concebida como um valor instrumental e não como um valor 

intrínseco”, e que a avaliação sobre se a transparência é boa ou ruim precisa considerar as 

direções e variedades da transparência, bem como os habitats em que estão situados.  

 

2.2.3 O potencial transformador da transparência 

 

O potencial de transformação a partir da transparência é a perspectiva da abordagem 

empírica, um dos três enfoques principais apontados por Cunha Filho (2018, p. 878), que 

“procura analisar concretamente quais são os impactos e os efeitos observáveis de políticas de 

transparência em determinados contextos e sob determinadas condições”. Tais estudos abordam 

diversos aspectos empíricos, como a medição da transparência, a relação entre os processos de 

aprovação das leis de acesso à informação e sua força normativa, as causas de sucesso ou 

fracasso da implementação das LAIs e os efeitos decorrentes dessas leis e de outras medidas de 

transparência.  

Nessa perspectiva, destaca-se o resultado do estudo comparativo global realizado 

por Braga (2013, p. 158), que constatou a correlação positiva entre transparência e efetividade 

governamental, e concluiu que “quanto maior o coeficiente de desenvolvimento do governo 

eletrônico, especificamente no que tange à disponibilização de informações e serviços, maior o 

coeficiente de efetividade governamental”. 

Esse estudo também avaliou a existência de correlação da participação da sociedade 

em quatro hipóteses de pesquisa, que considerou as variáveis: governo eletrônico como um 

todo; governo eletrônico especificamente quanto à disponibilização de informações e serviços; 
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efetividade governamental; e responsabilização dos agentes públicos. Braga (2013, p. 159) 

concluiu que há correlação positiva entre participação da sociedade e todas as variáveis citadas, 

porém “a participação da sociedade está mais correlacionada ao desenvolvimento do governo 

eletrônico no que se refere à disponibilização de informações e serviços pelos governos”. 

No Brasil, o principal instrumento de disponibilização de informações públicas, 

inserido no governo eletrônico é o portal da transparência, que foi resultado da promulgação 

de leis que estabeleceram regras de acesso à informação e conteúdos mínimos de 

disponibilização obrigatória na internet, a saber: Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal – LRF), alterada pela Lei Complementar nº 131/2009 (Lei da 

Transparência), e a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 – LAI.  

Considerada pelo Right-to-Information Rating (RTI-Rating)4, a 27ª lei mais forte 

do mundo em 2018, dentre as 123 leis de acesso à informação existentes (ACCESS INFO 

EUROPE; THE CENTRE FOR LAW AND DEMOCRACY, 2019), a LAI ainda não está 

plenamente implementada, conforme evidenciado por estudos recentes que avaliaram 

diversos aspectos, em especial a disponibilização das informações, a dimensão técnica dos 

portais da transparência e as possibilidades de uso dos dados pelo cidadão. 

Visando apresentar um panorama dos portais governamentais brasileiros com 

foco na existência de canais de comunicação, inclusive Sistema de Informação ao Cidadão 

eletrônico (e-SiC), Coelho et al. (2018, p. 255) desenvolveram pesquisa acerca da 

transparência do Poder Executivo nos Estados e grandes municípios brasileiros. O resultado 

confirma o pressuposto inicial de que os entes da federação apresentam níveis diferentes de 

transparência, e registra que a maior preocupação dos entes avaliados é cumprir as exigências 

legais. Segundo os autores, essa preocupação indica que “a ação do enforcement da legislação 

não pode ser negada em relação à prática governamental de transparência no Brasil”.  

O desequilíbrio da transparência entre os estados brasileiros também foi 

observado no estudo desenvolvido por Michener, Contreras e Niskier (2018, p. 610), que 

abordou o cumprimento de pedidos de acesso à informação e indicadores de implementação 

da LAI, cinco anos após a sua promulgação, e apontaram que tanto o cumprimento como a 

implementação são falhos e geralmente fracos, pois “menos de uma em cada duas solicitações 

de Acesso à Informação (AI) no Brasil obtém uma resposta dos governos e mais de 50% dos 

pedidos excedem os prazos estabelecidos pela lei”.  

                                                           
4  O Rating de Direito à Informação é um programa fundado pelo Access Info Europe (AIE) e pelo Centro de 

Direito e Democracia (CLD), que mede a força do quadro legal dos países para o direito de acesso à informação 

detida pelas autoridades públicas. 
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Esses autores evidenciaram que no Brasil a implementação da LAI no nível 

subnacional é no mínimo irregular e que a transparência no nível municipal é mais fraca do 

que na esfera federal. Apontam que  

Políticos estaduais e municipais majoritariamente valorizam a opacidade em 

detrimento da transparência. O compromisso real com a transparência, afinal, 

representa o fornecimento de informações suficientes para tornar governos suscetíveis 

a críticas. Não fornecer nenhuma informação significa simplesmente descumprir, o 

que tem custos particularmente baixos quando a imprensa e o controle midiático e 

institucional são fracos ou inexistentes. (MICHENER; CONTRERAS; NISKIER, 

2018, p. 613). 

A insuficiência das informações disponibilizadas também foi constatada no estudo 

desenvolvido por Zuccolotto e Teixeira (2017, p. 407), que avaliou a transparência 

orçamentária entre os estados brasileiros, tendo constatado que “o nível de divulgação de 

informações orçamentárias pelos entes subnacionais ainda é incipiente. Em geral, mesmo 

quando há boa quantidade de informação disponível, sua qualidade deixa a desejar”.  

Além disso, o estudo avaliou as razões da existência de níveis diferentes de 

transparência, tendo identificado diversos fatores determinantes de âmbito interno e externo, 

com destaque para o ambiente institucional (regras institucionais) e a vontade política, que 

foram apontados nas entrevistas como as principais razões desse descompasso. Segundo os 

autores, “isso indica que a definição de regras institucionais, principalmente de âmbito 

nacional, sobre a transparência tem produzido efeitos positivos no nível sub-nacional, 

indicando que as instituições importam”, e concluem que “a exigência por transparência vinda 

do poder central, das instituições de controle, da imprensa e da própria população tem levado 

a um incremento no volume e na qualidade da informação divulgada” (ZUCCOLOTTO; 

TEIXEIRA, 2017, p. 408). 

A importância das regras institucionais e da adesão pelos gestores subnacionais 

também foi observada no estudo de Araújo e Mello (2016, p. 130), que constatou que a 

eficácia jurídica da LAI depende do cumprimento de três condições: a existência das 

regulamentações específicas para a aplicação da Lei, a adesão dos gestores em cumprir às 

determinações legais e, após o cumprimento das duas primeiras, a utilização pela sociedade 

dos mecanismos usados pela LAI para conseguir a informação desejada. As autoras ainda 

observam que a efetividade dessa Lei depende do “fim/uso dado à informação pelos cidadãos, 

seja para fins de controle social, fins particulares ou mesmo para accountability 

governamental”. 

Nesse sentido, merece registro o apontamento de Viana (2010) de que, apesar da 

existência de instrumentos de governança necessários para acesso à informação, os cidadãos 
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não utilizam os instrumentos disponíveis, pois “no setor público o usuário das informações 

(cidadão) é geralmente leigo e precisa de informações traduzidas de maneira didática e simples, 

além de oferecer assuntos de interesse pessoal ou de sua comunidade” (VIANA, 2010, p. 32). 

Avançando nas possibilidades de uso do portal da transparência, a pesquisa 

desenvolvida por Abdala e Torres (2016) avaliou quatro portais da transparência estaduais em 

duas abordagens: a experiência de navegação do usuário pelas prestações de contas relativas às 

receitas estaduais e a avaliação da efetividade dos portais como instrumento para o exercício 

do controle da atividade pública.  

Essa pesquisa corroborou a percepção de que os portais foram construídos como 

resposta à uma exigência legal e que apresentam baixa capacidade de fomentar responsabilidade 

política, pois “não são orientados aos usuários e a simplificar a fiscalização cidadã das contas 

públicas” (ABDALA; TORRES, 2016, p. 157), exigindo dos usuários conhecimento prévio 

para encontrar os dados e interpreta-los. Para eles, a transparência se apresenta como um 

espetáculo, pois  

A transparência como espetáculo critica a própria noção da disponibilidade de 

informações, permitindo compreender que aquilo que é revelado como real, ao entrar 

em relação com um sujeito que tenta interpretar os dados sem conhecimento para tal, 

adquire um caráter fetichista, aparentando ser um veículo de engajamento sem nunca 

mostrar a essência da administração pública. Revelam-se dados e contratos que 

precisam ser interpretados, forjando um espetáculo que cria a imagem de uma 

cidadania possível, passando para as pessoas a responsabilidade pelo controle social 

da atividade pública, sem que isso, no entanto, seja efetivado como prática social. 

(ABDALA; TORRES, 2016, p. 157). 

Contribuindo para o debate acerca do uso dos dados públicos, o estudo de Sousa 

(2017) abordou o processo de difusão da transparência pública entre os conselheiros do 

Conselho Municipal de Saúde, avaliado na perspectiva da inovação, segundo os parâmetros 

definidos por Rogers (2003): inovação, canais de comunicação, tempo e sistema social, tendo 

concluído que “a difusão da transparência pública, enquanto inovação, foi determinada pelos 

atributos da vantagem relativa, compatibilidade, complexidade e observabilidade” (SOUSA, 

2017, p. ix). 

Ao avaliar o uso de diversos sítios eletrônicos governamentais pelos conselheiros 

do Conselho Municipal de Saúde, o estudo de Sousa (2017) evidenciou que esses consideram 

que os portais apresentavam facilidades de acesso e uso, embora tenham registrado a 

“necessidade de habilidades prévias com os recursos computacionais e de experiência de uso 

com o portal de transparência pública”. Na percepção dos conselheiros, existe vantagem relativa 

na utilização dos portais da transparência em relação a outros veículos de transparência pública 



48 
 

anteriores, como os diários oficiais, principalmente em função da “rapidez” e “agilidade” de 

acesso, e consideram confiável, a informação disponibilizada pelo governo federal. 

Esse estudo também indicou que os canais interpessoais foram decisivos para a 

adoção dos portais da transparência como fonte de informação, proporcionando um 

conhecimento inicial sobre os sítios eletrônicos, e que a decisão sobre a adoção desses 

instrumentos também foi influenciada pelo interesse, motivação, aprendizado pessoal com o 

computador, a internet e o portal governamental. Além disso, foi apontado que os conselheiros 

consideraram que as informações disponibilizadas eram compatíveis com as suas necessidades 

informacionais, embora tenha sido indicada a desatualização dos dados, como um fator 

limitador da compatibilidade da informação (SOUSA, 2017). 

A partir dessas constatações, evidencia-se que os desafios ainda persistem para que 

a transparência pública atue como incentivador da participação social, conforme potencial 

destacado por Bergue (2014, p. 4): 

Transparência é meio não somente para a viabilização da prestação de contas, como 

também elemento de envolvimento e engajamento de diferentes atores sociais no 

processo de planejamento das ações de governo, mormente na formulação, execução 

e avaliação das políticas públicas.  

Nessa perspectiva, Klein, Klein e Luciano (2018, p. 695) asseveram que “a 

principal tarefa dos entes públicos não é apenas abrir os dados públicos, mas incentivar sua 

utilização e reutilização”. Esse entendimento é corroborado por Herlein Júnior (2014, p. 94), 

que defende que o Estado deve assumir uma função desenvolvimentista de nivelamento cultural 

e informacional, pois considera que “a informação é a base da democracia e a cultura é a base 

da escolha autêntica, devendo ser consideradas bens públicos de grande relevância para a 

democracia e o desenvolvimento endógeno”. Por isso, que: 

[...] as políticas públicas devem favorecer a expansão das formas alternativas de 

comunicação e organização que, como a internet, permitem a adoção de métodos 

descentralizados e de amplo alcance para a geração e o consumo de informação, além 

de exercerem vigilância e crítica das outras mídias. (HERLEIN JÚNIOR, 2014, p. 

94). 

Dessa forma, a transparência constitui um elemento necessário para o 

desenvolvimento de política de governança alinhada com os interesses da sociedade, 

contribuindo para que “a atuação pública seja tida como legítima pelo cidadão, de forma a 

fortalecer o cumprimento voluntário de regras sociais e a reduzir a necessidade de controles 

mais rígidos e burocráticos” (BRASIL, 2018a, p. 22). 
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2.3 Conselho de Alimentação Escolar (CAE)  

 

O CAE é um conselho obrigatório do Pnae, de caráter fiscalizador, que possui 

competência deliberativa e de assessoramento. É formado por representantes do governo e da 

sociedade civil, cuja escolha está vinculada à categoria social ou profissional dos grupos 

representados, havendo predominância numérica dos representantes da sociedade civil 

(BRASIL, 2013b). Assim, segundo as classificações elencadas por Buvinich (2014), pode ser 

classificado como um conselho obrigatório, de programa, com competência deliberativa e de 

assessoramento, bipartite, não paritário e com representação vinculada. 

A atuação do CAE busca contribuir para o alcance do objetivo do Pnae, transcrito 

a seguir, que deve ser atingido por meio da observância às diretrizes da alimentação escolar, 

quais sejam: alimentação saudável e adequada, educação alimentar e nutricional, 

universalização, participação social, desenvolvimento sustentável e direito à alimentação 

escolar (BRASIL, 2009a). 

O Pnae tem por objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento 

biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de práticas 

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. (BRASIL, 2009b, não paginado). 

O caráter obrigatório do CAE foi estabelecido pela Lei nº 8.913/1994, que definiu 

regras para o atendimento da alimentação escolar, e condicionou o repasse financeiro dos 

recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar às entidades executoras que criassem 

o Conselho de Alimentação Escolar, como órgão colegiado de caráter fiscalizador, permanente, 

deliberativo e de assessoramento (BRASIL, 1994). Essa lei foi sucedida pela Lei nº 

11.947/2009, que manteve a condicionalidade, definiu regras de composição, atribuições e 

competências do CAE, além de estabelecer as seguintes diretrizes da alimentação escolar: 

Art. 2º São diretrizes da alimentação escolar: 

I - o emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos 

variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares 

saudáveis, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a 

melhoria do rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa etária e seu estado 

de saúde, inclusive dos que necessitam de atenção específica; 

II - a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e 

aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar, abordando o tema alimentação e 

nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida, na perspectiva da 

segurança alimentar e nutricional; 

III - a universalidade do atendimento aos alunos matriculados na rede pública de 

educação básica;  

IV - a participação da comunidade no controle social, no acompanhamento das ações 

realizadas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios para garantir a 

oferta da alimentação escolar saudável e adequada; 

V - o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de 

gêneros alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e preferencialmente 



50 
 

pela agricultura familiar e pelos empreendedores familiares rurais, priorizando as 

comunidades tradicionais indígenas e de remanescentes de quilombos; 

VI - o direito à alimentação escolar, visando a garantir segurança alimentar e 

nutricional dos alunos, com acesso de forma igualitária, respeitando as diferenças 

biológicas entre idades e condições de saúde dos alunos que necessitem de atenção 

específica e aqueles que se encontram em vulnerabilidade social. (BRASIL, 2009b, 

não paginado). 

Posteriormente, em consonância com a Lei nº 11.947/2009, o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) estabeleceu as normas para a execução técnica e 

administrativa do Pnae, por meio da Resolução FNDE/CD nº 38, de 16 de julho de 2009, que 

foi substituída pela Resolução FNDE/CD nº 26, de 17 de junho de 2013. Assim, essa última 

resolução e a Lei citada, amparadas pela CF/88, compõem a base legal de fundamentação da 

atuação dos conselheiros do CAE (BRASIL, 2013b).  

Buscando garantir o caráter participativo e a predominância da sociedade civil nas 

decisões do conselho, os dois normativos estabelecem que o conselho será composto por um 

representante do poder Executivo do respectivo ente federado, dois representantes das entidades 

de trabalhadores da educação e de discentes, dois representantes de pais de alunos e dois 

representantes indicados por entidades civis organizadas.  

Registre-se que o poder Executivo apenas pode indicar o seu representante, a quem 

é vedado presidir o conselho, e que os demais devem ser escolhidos em assembleia específica, 

conforme teor do artigo 34 da Resolução/FNDE/CD/nº 26/2013 (BRASIL, 2013b). Assim, a 

composição do CAE privilegia a participação da comunidade no acompanhamento da execução 

do programa de alimentação escolar. 

Art. 34 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de suas 

respectivas jurisdições administrativas, o CAE, órgão colegiado de caráter 

fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento, composto da seguinte 

forma: 

I – um representante indicado pelo Poder Executivo do respectivo ente federado;  

II – dois representantes das entidades de trabalhadores da educação e de discentes, 

indicados pelos respectivos órgãos de representação, a serem escolhidos por meio de 

assembleia específica para tal fim, registrada em ata; 

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

pertença a EEx., indicados pelos Conselhos Escolares, Associações de Pais e Mestres 

ou entidades similares, escolhidos por meio de assembleia específica para tal fim, 

registrada em ata; e 

IV – dois representantes indicados por entidades civis organizadas, escolhidos em 

assembleia específica para tal fim, registrada em ata.º 

[...] 

§7º Fica vedada a indicação do Ordenador de Despesas das Entidades Executoras para 

compor o Conselho de Alimentação Escolar.  

[...] 

§9º A nomeação dos membros do CAE deverá ser feita por Portaria ou Decreto 

Executivo, de acordo com a Constituição dos Estados e as Leis Orgânicas do Distrito 

Federal e dos Municípios, observadas as disposições previstas neste artigo, obrigando-

se a EEx. a acatar todas as indicações dos segmentos representados. 

[...] 
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§11 A presidência e a vice-presidência do CAE somente poderão ser exercidas pelos 

representantes indicados nos incisos II, III e IV deste artigo.  

§12 O CAE terá um Presidente e um Vice-Presidente, eleitos dentre os membros 

titulares, por no mínimo, 2/3 (dois terços) dos conselheiros titulares, em sessão 

plenária especialmente voltada para este fim, com o mandato coincidente com o do 

Conselho, podendo ser reeleitos uma única vez consecutiva. (BRASIL, 2013b, p. 16-

17).  

A Lei nº 11.947/2009 também estabelece as competências do CAE em seu artigo 

19, denotando a natureza fiscalizatória desse conselho, que fundamentam as atribuições 

previstas no artigo 35 da Resolução/FNDE/CD/nº 26/2013. 

Lei nº 11.947/2009 

Art. 19. Compete ao CAE: 

I - acompanhar e fiscalizar o cumprimento das diretrizes estabelecidas na forma do 

art. 2º desta Lei;  

II - acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar;  

III - zelar pela qualidade dos alimentos, em especial quanto às condições higiênicas, 

bem como a aceitabilidade dos cardápios oferecidos;  

IV - receber o relatório anual de gestão do Pnae e emitir parecer conclusivo. (BRASIL, 

2009a, p. 7). 

 

Resolução/FNDE/CD/nº 26/2013 

Art. 35 São atribuições do CAE, além das competências previstas no art. 19 da Lei 

11.947/ 2009:  

I – monitorar e fiscalizar a aplicação dos recursos e o cumprimento do disposto nos 

arts. 2º e 3º desta Resolução;  

II – analisar o Relatório de Acompanhamento da Gestão do Pnae, emitido pela EEx, 

contido no Sistema de Gestão de Conselhos – Sigecon Online, antes da elaboração e 

do envio do parecer conclusivo; 

III – analisar a prestação de contas do gestor, conforme os arts. 45 e 46, e emitir 

Parecer Conclusivo acerca da execução do Programa no Sigecon Online;  

IV – comunicar ao FNDE, aos Tribunais de Contas, à Controladoria-Geral da União, 

ao Ministério Público e aos demais órgãos de controle qualquer irregularidade 

identificada na execução do Pnae, inclusive em relação ao apoio para funcionamento 

do CAE, sob pena de responsabilidade solidária de seus membros; 

V – fornecer informações e apresentar relatórios acerca do acompanhamento da 

execução do Pnae, sempre que solicitado;  

VI – realizar reunião específica para apreciação da prestação de contas com a 

participação de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos conselheiros titulares;  

VII – elaborar o Regimento Interno, observando o disposto nesta Resolução; e  

VIII – elaborar o Plano de Ação do ano em curso e/ou subsequente a fim de 

acompanhar a execução do Pnae nas escolas de sua rede de ensino, bem como nas 

escolas conveniadas e demais estruturas pertencentes ao Programa, contendo previsão 

de despesas necessárias para o exercício de suas atribuições e encaminhá-lo à EEx. 

antes do início do ano letivo. (BRASIL, 2013b, p. 18).  

Tais competências e atribuições conferem ao CAE um papel preponderante na 

garantia do alcance dos objetivos do programa, uma vez que sua principal função é zelar pela 

concretização da alimentação escolar de qualidade, por meio da fiscalização acerca da 

regularidade da utilização dos recursos públicos e sobre a observância às diretrizes da 

alimentação escolar. Nesse contexto, o parecer conclusivo acerca da regularidade da execução 

do Pnae é de importância fundamental, e deve refletir as ações de fiscalização realizadas pelos 
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conselheiros ao longo do exercício, bem como a análise da documentação relativa a execução 

financeira.  

Esse parecer deve conter informações abrangentes sobre a gestão da política de 

alimentação escolar, contendo a descrição da forma de gestão adotada (centralizada, 

descentralizada; com a participação de empresas de alimentação ou mista); informações sobre 

os recursos aportados pelo ente federado e acerca da aplicação financeira desses recursos; 

comentários a respeito dos processos de aquisição de alimentos, inclusive os provenientes da 

agricultura familiar; informações sobre a distribuição e suficiência dos alimentos; além das 

características, qualidade, aceitabilidade e valor nutricional do cardápio oferecido aos alunos 

(BRASIL, 2017b). 

Dessa forma, a Lei nº 11.947/2009 e Resolução/FNDE/CD/nº 26/2013 conferem 

poder de fiscalização ao CAE, e ampara a atuação dos conselheiros, que possuem papel 

importante no processo de accountability governamental do Pnae, conforme reconhecido na 

“Cartilha para Conselheiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae)” do 

Tribunal de Contas da União (TCU) e FNDE, que em sua apresentação aponta que os 

conselheiros “são importantes agentes no controle desse programa, sendo muitas vezes a 

principal fonte de informação em relação à ineficiência e/ou irregularidades na utilização dos 

recursos destinados à alimentação escolar” (BRASIL, 2017b, p. 3). 

Além disso, visando garantir a existência das condições necessárias para a execução 

das ações do conselho, a Resolução/FNDE/CD/nº 26/2013 prevê a obrigatoriedade do apoio 

pelo Estado, caracterizado pelo provimento da infraestrutura necessária e a disponibilização das 

informações atinentes à execução do Pnae (BRASIL, 2013b). 

Art. 36 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem: 

I – garantir ao CAE, como órgão deliberativo, de fiscalização e de assessoramento, a 

infraestrutura necessária à plena execução das atividades de sua competência, tais 

como:  

a) local apropriado com condições adequadas para as reuniões do Conselho;  

b) disponibilidade de equipamento de informática;  

c) transporte para deslocamento dos membros aos locais relativos ao exercício de sua 

competência, inclusive para as reuniões ordinárias e extraordinárias do CAE; e  

d) disponibilidade de recursos humanos e financeiros, previstos no Plano de Ação do 

CAE, necessários às atividades inerentes as suas competências e atribuições, a fim de 

desenvolver as atividades de forma efetiva. 

II – fornecer ao CAE, sempre que solicitado, todos os documentos e informações 

referentes à execução do Pnae em todas as etapas, tais como: editais de licitação e/ou 

chamada pública, extratos bancários, cardápios, notas fiscais de compras e demais 

documentos necessários ao desempenho das atividades de sua competência; 

III – realizar, em parceria com o FNDE, a formação dos conselheiros sobre a execução 

do Pnae e temas que possuam interfaces com este Programa; e  

IV – divulgar as atividades do CAE por meio de comunicação oficial da EEx. §1º. 

(BRASIL, 2013b, p. 18-19).  
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Assim, a legislação que ampara a atuação do CAE prevê competências e condições 

que buscam garantir que o conselho atue como a primeira instância fiscalizadora do 

cumprimento das diretrizes do Pnae e da regularidade da aplicação dos recursos financeiros, 

atuando como instância de controle institucional durante o mandato (ABRUCIO; LOUREIRO, 

2004) e/ou como instrumento de accountability vertical ao denunciar irregularidades aos órgãos 

de controle (AZEVEDO; CAMPOS; LIRA, 2016). 

No cumprimento das competências do CAE, constata-se que as informações de 

disponibilização obrigatória nos portais da transparência municipais podem ser utilizadas nas 

ações de fiscalização do CAE, conforme evidenciado no cotejamento entre as atribuições desse 

conselho e as regras referentes à transparência ativa, previstas na Lei Complementar nº 

131/2009 e Lei nº 12.527/2001, demonstrado no quadro 3. 

 

Quadro 3 -  Interação entre as disposições da Lei da Transparência e da Lei de Acesso à 

Informação e as atribuições do CAE previstas na Resolução/FNDE/CD/nº 26/2013 

 

(continua) 

Resolução/FNDE/CD/nº 26/2013  
Lei Complementar nº 

131/2009 
Lei nº 12.527/2011 

I – monitorar e fiscalizar a aplicação dos recursos e o 

cumprimento do disposto nos arts. 2º e 3º desta Resolução;  

Artigo 2º, que incluiu o 

artigo 48-A na Lei nº 

101/2000 

Artigo 8º, § 1º, 

incisos II, III, IV e V 

II – analisar o Relatório de Acompanhamento da Gestão do 

Pnae, emitido pela EEx, contido no Sistema de Gestão de 

Conselhos – Sigecon Online, antes da elaboração e do envio 

do parecer conclusivo; 

Artigo 2º, que incluiu o 

artigo 48-A na Lei nº 

101/2000 

Artigo 8º, § 1º, 

incisos II, III, IV e V 

III – analisar a prestação de contas do gestor, conforme os 

arts. 45 e 46, e emitir Parecer Conclusivo acerca da execução 

do Programa no Sigecon Online;  

Artigo 2º, que incluiu o 

artigo 48-A na Lei nº 

101/2000 

Artigo 8º, § 1º, 

incisos II, III, IV e V 

IV – comunicar ao FNDE, aos Tribunais de Contas, à 

Controladoria-Geral da União, ao Ministério Público e aos 

demais órgãos de controle qualquer irregularidade 

identificada na execução do Pnae, inclusive em relação ao 

apoio para funcionamento do CAE, sob pena de 

responsabilidade solidária de seus membros; 

Artigo 2º, que incluiu o 

artigo 48-A na Lei nº 

101/2000 

Artigo 8º, § 1º, 

incisos II, III, IV e V 
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Quadro 3 -  Interação entre as disposições da Lei da Transparência e da Lei de Acesso à 

Informação e as atribuições do CAE previstas na Resolução/FNDE/CD/nº 26/2013 

 

(conclusão) 

Resolução/FNDE/CD/nº 26/2013  
Lei Complementar nº 

131/2009 
Lei nº 12.527/2011 

V – fornecer informações e apresentar relatórios acerca do 

acompanhamento da execução do Pnae, sempre que 

solicitado;  

Artigo 2º, que incluiu o 

artigo 48-A na Lei nº 

101/2000 

Artigo 8º, § 1º, 

incisos II, III, IV e V 

VI – realizar reunião específica para apreciação da prestação 

de contas com a participação de, no mínimo, 2/3 (dois 

terços) dos conselheiros titulares;  

- 

 

- 

 

VII – elaborar o Regimento Interno, observando o disposto 

nesta Resolução; e  - - 

VIII – elaborar o Plano de Ação do ano em curso e/ou 

subsequente a fim de acompanhar a execução do Pnae nas 

escolas de sua rede de ensino, bem como nas escolas 

conveniadas e demais estruturas pertencentes ao Programa, 

contendo previsão de despesas necessárias para o exercício 

de suas atribuições e encaminhá-lo à EEx. antes do início do 

ano letivo. 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora, de acordo com dados da pesquisa. 

 

As exigências referentes à transparência ativa, constantes das leis citadas, estão 

relacionadas com a avaliação da transparência na perspectiva dos processos licitatórios, que 

permite que os cidadãos monitorem e avaliam os processos de compras e serviços, e na 

perspectiva dos contratos, que possibilita conhecer as partes envolvidas, as respectivas 

responsabilidades e os valores contratados (ZUCCOLOTTO; TEIXEIRA; RICCIO, 2015). 

Embora o controle social exercido pelos conselheiros aborde outros aspectos da 

execução do Pnae, a avaliação da boa e regular aplicação dos recursos públicos, caracterizada 

pela regularidade dos processos de licitatórios e dos contratos e pela compatibilidade dos preços 

dos produtos e serviços adquiridos, é de suma importância para a garantia do fornecimento 

regular da alimentação escolar, que é um fator que contribui positivamente para a ampliação da 

frequência escolar (BELIK; SOUZA, 2010). Além disso, ressalte-se que as constatações dos 

relatórios de fiscalização da Controladoria-Geral da União apontam que os desvios de recursos 

públicos federais se concentram nas áreas de saúde e educação, o que confirma a relevância da 

fiscalização desses aspectos (CALDAS; COSTA; PAGLIARUSSI, 2016). 
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Constata-se que as regras de transparência ativa podem favorecer a realização de 

ações tempestivas de fiscalização que possibilitam averiguar aspectos da execução do Pnae que 

dependem da oportunidade da fiscalização para que sejam aferidos, como a qualidade dos 

gêneros alimentícios, a conformidade dos itens utilizados na merenda com àqueles que constam 

dos contratos e editais, a observância aos parâmetros contratados na execução de serviços e a 

compatibilidade dos preços contratados com o valor de mercado.  

Portanto, o acesso aos dados relativos a licitações, contratos e pagamentos por meio 

do portal da transparência pode reduzir a dependência com relação ao executivo - que “também 

ocorre na medida em que é indispensável que se tenha acesso às informações necessárias para 

que o conselho possa exercer suas atividades” (PONTES, 2015, p. 44) – e pode contribuir para 

a tempestividade das ações de fiscalização, visto que a disponibilização das informações 

obrigatórias deve ocorrer em tempo real (BRASIL, 2009b). 
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3 RESULTADOS 

 

3.1 O Conselho de Alimentação Escolar de Natal-RN 

 

O CAE do município de Natal-RN, capital do Rio Grande do Norte, foi instituído 

por meio da Lei municipal nº 4.642/1995, modificada pelas Leis municipais nº 5.230/2000 e nº 

9.376/2001, e possui atribuições de fiscalização do Programa de Alimentação Escolar no âmbito 

desse município, que nos exercícios de 2018 e 2019, recebeu transferidos pela União recursos 

que somam respectivamente R$ 5.341.530,00 e R$ 5.639.720,00 (BRASIL, 2019a). 

Esses recursos foram repassados para execução descentralizada pelas unidades que 

compõem a rede municipal de ensino, formada por 74 Centros Municipais de Educação Infantil 

(CMEI) e 72 escolas municipais de ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

que em 2019 atendiam a 57.708 alunos, conforme dados do Censo Escolar (BRASIL, 2019b), 

discriminados na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Alunado da rede municipal de Ensino de Natal-RN, conforme etapa e modalidade 

de ensino 

 

Etapa e Modalidade de Ensino Quantidade de alunos 

Creche 6.673 

Pré-escola 8.997 

Educação de jovens e adultos 5.217 

Ensino Fundamental 35.732 

Ensino Fundamental e Mais Educação Fundamental 426 

Atendimento Educacional Especializado  663 

Total de alunos atendidos 57.708 

Fonte: Dados do censo escolar, coletados em 18/10/2019 em Brasil (2019b). 

 

Assim, cabe ao CAE avaliar a regularidade da execução desses recursos pelo 

município, por meio de ações de monitoramento e fiscalização, que são influenciadas por 

aspectos internos e externos ao conselho, dentre as quais se destacam: a dinâmica de 

funcionamento, o perfil e conhecimento técnico dos conselheiros e a existência de estrutura e 

apoio disponibilizado pelo Poder Executivo municipal. Tais condições serão abordadas 

separadamente nos tópicos seguintes. 
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3.1.1 Dinâmica de funcionamento 

 

As dinâmicas internas de funcionamento do CAE refletem as normas e 

procedimentos previstos na legislação municipal e no Regimento Interno do conselho, bem 

como as práticas adotadas pelos conselheiros. Assim, a descrição da dinâmica de seu 

funcionamento considerou a análise dos normativos, bem como as informações coletadas em 

outras fontes, como documentos e entrevistas com conselheiros. 

A legislação municipal que trata do CAE é formada pela Lei nº 5.230, de 

01/09/2000, que alterou a lei de criação do Conselho de Alimentação Escolar no município, e 

o Decreto nº 7.263, de 02/10/2003, que regulamentou essa Lei. Tais normativos formam a base 

legal municipal que ampara e delimita o campo de ação dos conselheiros, ao definir as 

competências do conselho e estabelecer as obrigações do município quanto ao fornecimento do 

apoio necessário.  

Verificou-se que esses normativos se encontram desatualizados em relação aos 

normativos vigentes do FNDE, pois contém dispositivos obsoletos e não observados, 

especialmente quanto à composição do CAE, previstos no artigo 3º da Lei nº 5.230/2000 e 

artigo 1º do Decreto nº 7.263/2003, e procedimentos de envio do parecer conclusivo, adotados 

antes da criação do Sigecon.  

Além disso, constatou-se que o decreto citado estabelece regra divergente da 

previsão da Resolução/FNDE/CD/nº 26/2013 quanto ao fornecimento de transporte aos 

conselheiros, pois o decreto restringe esse apoio às visitas às unidades escolares, o que foi 

observado pelo poder municipal, enquanto que a citada resolução prevê que o transporte deve 

ser fornecido também para as reuniões. Tal limitação representa um obstáculo à presença dos 

conselheiros às reuniões, e impõe aos conselheiros o custo do deslocamento para a participação 

nessa atividade, que é essencial para o bom funcionamento do CAE. 

Resolução/FNDE/CD/nº 26/2013: 

Art. 36 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem: 

I – garantir ao CAE, como órgão deliberativo, de fiscalização e de assessoramento, a 

infraestrutura necessária à plena execução das atividades de sua competência, tais 

como: [...]  

c) transporte para deslocamento dos membros aos locais relativos ao exercício de sua 

competência, inclusive para as reuniões ordinárias e extraordinárias do CAE. 

(BRASIL, 2013b, p.  19). 

 

Decreto Municipal nº 7.263, de 02/10/2003: 

Art. 4º Este município garantirá infraestrutura necessária à execução plena das 

competências do CAE, estabelecidas no Art. 1º, § 1º, tais como sala de trabalho 

equipadas com computador e telefone; disponibilidade de veículos para deslocamento 

dos conselheiros, no momento das visitas de supervisão, pertinentes à execução do 
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Programa; postagem as correspondências, especificamente relacionadas ao Pnae. 

(NATAL, 2003, p. 3). 

Em que pesem as inconsistências apontadas anteriormente, verificou-se que os 

seguintes dispositivos contidos na Lei nº 5.230/2000 e no Decreto nº 7.263/2003 estão em 

consonância com a Resolução/FNDE/CD/nº 26/2013, pois detalham as atribuições referentes 

ao monitoramento e fiscalização da regularidade da execução e observância às diretrizes do 

Pnae. 

Lei nº 5.230/2000 

Art 2º O Conselho de Alimentação Escolar tem as seguintes atribuições: 

I – acompanhar a aplicação de recursos federais transferidos à conta do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar; 

II – zelar pela qualidade dos produtos em todos os níveis, desde a aquisição até a 

distribuição, observando sempre as boas práticas higiênicas e sanitárias. (NATAL, 

2000, não paginado). 

 

Decreto nº 7.263/2003 

Art 2º - Compete ao CAE: 

I – acompanhar a aplicação dos recursos financeiros à conta do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – Pnae; 

II – zelar pela qualidade dos produtos, em todos os níveis, desde a aquisição até a 

distribuição, observando sempre as boas práticas higiênicas e sanitárias; 

III – (desatualizado); 

IV – comunicar à Entidade Executora – EEx a ocorrência de irregularidade com os 

gêneros alimentícios, tais como: vencimento do prazo de validade, deterioração, 

desvios e furtos, para que sejam tomadas as providências cabíveis; 

V – apreciar e votar, anualmente, o plano de ação do Pnae a ser apresentado pela EE; 

VI – divulgar em locais públicos os recursos financeiros do Pnae transferidos à EE; 

VII – apresentar relatório de atividade ao FNDE, quando solicitado; 

VIII – participar da elaboração dos cardápios do Pnae, observando as disposições 

previstas neste Decreto; 

IX – promover a integração de instituições, agentes de comunidade e órgãos públicos, 

a fim de auxiliar a equipe da Prefeitura Municipal, responsável pela execução do Pnae 

quanto ao planejamento, acompanhamento, controle e avaliação da prestação dos 

serviços de alimentação escolar; 

X – realizar estudos e pesquisas de impacto da alimentação escolar, dentre outros 

interesses deste Programa de Alimentação Escolar; 

XI – acompanhar e avaliar o serviço de alimentação escolar nas escolas; 

XII – apresentar, à Prefeitura Municipal, proposta e recomendações sobre a prestação 

de serviços de alimentação escolar no município, adequada à realidade local e às 

diretrizes de atendimento do Pnae; 

XIII – divulgar a atuação do CAE como organismo de controle social e fiscalização 

do Pnae; 

XIV – zelar pela efetivação e consolidação da descentralização do Pnae, no âmbito 

deste município; 

XV – comunicar ao FNDE o descumprimento das disposições previstas na legislação 

específica do Pnae (NATAL, 2003, p. 3). 

Quanto ao Regimento Interno, verificou-se preliminarmente que foram realizadas 

alterações em seu teor em novembro de 2017, visando incorporar os procedimentos previstos 

da Resolução FNDE nº 26/2013. Porém até o final do período de coleta de dados da pesquisa 

(novembro/2019), não havia iniciado a vigência desse instrumento, em virtude da ausência da 

publicação em veículo oficial do município, conforme previsto em seu artigo 26 que prevê que 
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o regimento entrará em vigor na data de sua publicação (NATAL, [2001]). Dessa forma, durante 

todo o período avaliado, esteve vigente o Regimento Interno aprovado em dezembro de 2001, 

que foi objeto de análise quanto as normas que impactam diretamente a dinâmica interna do 

conselho. 

No que concerne ao nível de institucionalização do CAE, que pode ser avaliado 

pelas regras de funcionamento e tempo de criação do conselho (FARIA; RIBEIRO, 2011), foi 

constatado que o Decreto nº 7.263/2003 e o Regimento Interno preveem regras de igual teor 

quanto à periodicidade das reuniões e quóruns mínimos para aprovação de deliberações, eleição 

de presidente e vice-presidente e alteração do teor do Regimento Interno (NATAL, [2001], 

2003). Esse documento também define a estrutura organizacional do Conselho e estabelece 

critério de exclusão dos conselheiros pelo não comparecimento às reuniões, conforme se 

verifica nos dispositivos que tratam dessas regras: 

Seção II – Órgãos do Conselho 

I – Assembleia Geral 

II – A Presidência 

III – As Comissões 

IV – A Secretária Executiva 

Art. 5º Durante o mandato, os conselheiros que faltarem, sem justificativa, a 03 (três) 

reuniões consecutivas ou a 05 (cinco) intercaladas serão excluídos do CAE e 

substituídos pelos seus respectivos suplentes. 

Art. 6º O CAE reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, em datas previamente 

definidas, e a convocação será feita com, no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência; 

e extraordinariamente, por convocação do seu Presidente ou em decorrência do 

requerimento de ¼ (um quarto) de seus membros, com no mínimo 48 (quarenta e oito) 

horas de antecedência. 

§ 1º As convocações para assembleia geral serão feitas por e-mail ou entregues 

pessoalmente aos conselheiros, sob protocolo simples. 

§ 2º As assembleias se instalarão em primeira convocação, com, no mínimo 51% 

(cinquenta e um por cento) dos votos totais dos conselheiros, e em segunda 

convocação, com qualquer número, podendo ser realizada no mesmo dia, decorridos, 

no mínimo, 30 (trinta) minutos após o horário marcado para a primeira convocação, 

desde que tenha sido convocada nesses termos.  

§ 3º As deliberações do CAE, observado o quórum estabelecido, serão tomadas pela 

maioria simples dos votos presentes à reunião, por intermédio de resoluções assinadas 

pelo Presidente, salvo as exceções previstas no Decreto nº 7.263 e/ou neste 

Regimento. 

Art. 10 Nas reuniões do CAE serão observados os seguintes procedimentos: 

I – Discussão e aprovação da Ata da reunião anterior; 

II – Apresentação e discussão da pauta prevista para a reunião; 

III – A apresentação pelos conselheiros de outras matérias de relevância a serem 

discutidas na reunião, será submetida à apreciação e votação pelos membros do 

Conselho; 

IV – encerrada a discussão das matérias do dia, as mesmas serão submetidas à votação, 

com base no voto da maioria simples dos conselheiros presentes. (NATAL, [2001], p. 

3-5). 

As regras previstas no Regimento Interno, bem como a longevidade do conselho – 

criado em 1995 – e a regularidade das reuniões, que ocorrem mensalmente e são registradas em 



60 
 

atas, indicam que o CAE pode ser considerado um conselho institucionalizado no município de 

Natal-RN, conforme demonstrado no quadro 4.  

 

Quadro 4 - Datas das reuniões registradas em atas realizadas nos exercícios de 2018 e 2019 

pelo CAE de Natal 

 

Exercício Reunião do CAE de Natal-RN Data 

2018 1ª Reunião Ordinária 27/02/2018 

2018 2ª Reunião Ordinária 27/03/2018 

2018 1ª Reunião Extraordinária 24/04/2018 

2018 3ª Reunião Ordinária 22/05/2018 

2018 4ª Reunião Ordinária 26/06/2018 

2018 5ª Reunião Ordinária 24/07/2018 

2018 6ª Reunião Ordinária 28/08/2018 

2018 7ª Reunião Ordinária 25/09/2018 

2018 2ª Reunião Extraordinária 27/11/2018 

2018 8ª Reunião Ordinária 11/12/2018 

2019 1ª Reunião Ordinária 21/02/2019 

2019 2ª Reunião Ordinária 13/03/2019 

2019 1ª Reunião Extraordinária 25/03/2019 

2019 3ª Reunião Ordinária 10/04/2019 

2019 4ª Reunião Ordinária 10/05/2019 

2019 5ª Reunião Ordinária 11/06/2019 

2019 6ª Reunião Ordinária 19/07/2019 

2019 2ª Reunião Extraordinária 29/07/2019 

2019 7ª Reunião Ordinária 21/08/2019 

2019 8ª Reunião Ordinária 21/09/2019 

2019 9ª Reunião Ordinária 08/10/2019 

Fonte: Atas das reuniões do CAE NATAL-RN ocorridas nos exercícios de 2018 e 2019  

 

Porém, a institucionalização do CAE de Natal ainda apresenta inconsistências, pois 

os normativos municipais não foram atualizados com as alterações de Resolução FNDE nº 

26/2013, em especial quanto aos procedimentos de análise e emissão do parecer conclusivo, 

embora tais mudanças estejam contempladas no Regimento Interno aprovado pelo CAE desde 

novembro de 2017, e que não havia sido publicado no Boletim Administrativo da Prefeitura de 

Natal-RN até o final da coleta de dados (novembro de 2019), apesar das solicitações constantes 
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dos Ofícios CAE nº 15/2018, de 05/09/2018, nº 18/2018, de 28/08/2018 e nº 25/2019, de 

11/07/2019.  

Situação similar foi observada quanto à formalidade do CAE de Natal, que ainda 

apresenta aspectos que precisam avançar. Por um lado, constatou-se a consonância dos 

procedimentos relativos à condução das reuniões, a observância aos quóruns mínimos exigidos 

e a ocorrência de substituição de dois conselheiros em função do descumprimento da obrigação 

de comparecer às reuniões do conselho, conforme registrado na ata da 1ª reunião ordinária do 

exercício de 2018, que são indicativos da formalidade do conselho.  

Porém, por outro lado, a aprovação do Plano de ação do exercício de 2019 não foi 

tempestiva, pois ocorreu apenas em maio desse exercício, conforme consta da ata da 4ª reunião 

ordinária (REUNIÃO ORDINÁRIA, 2019a) e não foram emitidas resoluções nos dois 

exercícios, embora o Decreto nº 7.263/2003 e o Regimento Interno do CAE indiquem que as 

resoluções são o meio de formalização e publicidade das decisões do conselho (NATAL, 

[2001], 2003). Segundo previsão do artigo 3º do Decreto nº 7.263: “VII – as resoluções do CAE 

serão objeto de ampla e sistemática divulgação; VIII – as resoluções do CAE serão publicadas 

em Boletim Administrativo do Município)” (NATAL, 2003, p. 4). 

No que concerne ao nível de democratização do CAE, inicialmente deve-se 

registrar que sua composição, definida na Resolução FNDE nº 26/2013, conta com a 

representação de quatro segmentos – Poder Executivo, trabalhadores da educação e discentes, 

pais de alunos e sociedade civil organizada – privilegiando a participação da comunidade, pois 

o Poder Executivo designa apenas um representante titular, a quem é vedado ocupar o cargo de 

Presidente, e os demais segmentos indicam dois representantes titulares cada. Outrossim, cada 

segmento indica também os respectivos suplentes, totalizando quatorze conselheiros no CAE 

(BRASIL, 2013b). 

Além da composição do conselho, o nível de democratização também está refletido 

nas regras previstas no Regimento Interno (NATAL, [2001]), relativas ao funcionamento e 

formas de deliberação do conselho em consonância com as disposições do Decreto nº 

7.263/2003. Nessa perspectiva, constatou-se que o Regimento Interno estabelece as 

competências dos membros e do presidente, as regras referentes à definição de pautas e 

alterações do seu teor, além de incluir as comissões técnicas em sua estrutura organizacional, o 

que, segundo Faria e Ribeiro (2011), pode favorecer a capacitação dos conselheiros, ampliando 

o potencial democratizante do conselho.  

Por outro lado, esse potencial está limitado pela concentração de poderes na 

presidência do conselho, tal como apontaram Faria e Ribeiro (2011), pois a análise comparativa 
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das prerrogativas dos membros e do Presidente, previstas no Regimento Interno, evidenciou 

que a convocação e suspensão das reuniões, bem como a aprovação das atas, são competências 

exclusivas do ocupante do cargo de Presidente, que também tem poderes para resolver os casos 

omissos e dúvidas referentes à aplicação do Regimento Interno.  

Art. 13 Ao Presidente incumbe dirigir, coordenar e supervisionar as atividades do 

CAE e, especificamente: 

I – representar o CAE nos atos que se fizerem necessários; 

II – convocar e presidir as reuniões ou suspendê-las, quando necessário, bem como 

dar execução de suas decisões; 

III – aprovar as pautas das reuniões e resolver as questões de ordem; 

IV – indicar, dentre os membros do CAE, os conselheiros para executar tarefas 

específicas; 

V – tomar as providências necessárias às substituições de conselheiros por seus 

suplentes, nas suas ausências e impedimentos, ou em virtude de desligamento; 

VI – assinar as atas das reuniões e, juntamente com os conselheiros, as resoluções do 

CAE; 

VII – assinar e encaminhar as decisões do CAE às instituições pertinentes e promover 

sua divulgação junto à população; 

VIII – indicar membros para compor as subcomissões técnicas, bem como designar e 

dar posse aos seus componentes; 

IX – indicar membros para a realização de estudos, levantamentos e emissão de 

pareceres necessários à consecução da finalidade do CAE. 

Art. 14 Aos membros do CAE, incumbe: 

I – examinar as matérias submetidas a sua análise e emitir parecer e relatórios 

necessários; 

II – realizar estudos com vistas a fornecer subsídios às decisões do CAE; 

III – participar das reuniões e nelas votar; 

IV – propor o convocação das reuniões extraordinárias; 

V – realizar fiscalização nas atividades do Pnae executadas pelo Município, apresentar 

proposições, apreciar, emitir parecer e apresentar resultado das atividades que lhe 

forem atribuídas; 

VI – sugerir normas e procedimentos necessários ao bom funcionamento das 

atividades do CAE; 

VII – propor e requerer esclarecimentos que lhes forem úteis à melhor apreciação da 

matéria; 

VIII – indicar pessoas físicas ou jurídicas que possam contribuir para esclarecimento 

das matérias ou desenvolvimento das atividades do CAE; 

IX – desenvolver outras atividades que lhes forem atribuídas pelo Presidente. 

Art. 18. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento 

Interno serão solucionados pelo Presidente do CAE. (NATAL, [2001], p. 5-6). 

Entretanto, em que pesem os dispositivos citados acerca das prerrogativas da 

Presidência, a prática do CAE de Natal não refletiu as limitações impostas por seu Regimento 

Interno, tendo em vista que a totalidade dos conselheiros entrevistados afirmou não existir 

obstáculo para a inclusão de assuntos na pauta das reuniões, conforme exemplificado na fala de 

um conselheiro: “[a pauta] é feita pela Presidente, mas a gente tem total abertura de acrescentar. 

A Presidente faz a pauta e manda por e-mail para todo mundo [...] e se a gente quiser 

acrescentar, a gente acrescenta, para antes da reunião estar com a pauta fechada” 

(CONSELHEIRO nº 01).  
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Além disso, sobre o tempo de duração das reuniões e tempo de fala dos 

conselheiros, todos os entrevistados também afirmaram que não existe tempo fixo para as 

reuniões ou fala dos membros, e que há espaço para questionamentos e dúvidas, o que foi 

resumido por um conselheiro da seguinte forma: “Todos podem se manifestar. É bem 

democrático nosso espaço, com tempo livre de fala” (CONSELHEIRO nº 01). Essa dinâmica 

também esteve refletida na realização do Parecer conclusivo CAE relativo ao ano letivo de 

2018, conforme excerto de entrevista: 

Este ano [2019], nosso parecer foi muito sofrido, muito sofrido, a gente teve que fazer 

duas reuniões, porque não é fácil; quando nós assumimos, uma das primeiras coisas 

que disseram foi assim “Se a prestação de contas do município não passar, não for 

aprovada, não tem dinheiro do fundo Federal” - meu Deus, que absurdo, como é que 

a gente vai fazer isso? E aí, que peso! Mas aí quando você vê irregularidades, como é 

que você vai aprovar uma coisa com a irregularidades? Isso é muito sério, aquela fala 

que eu tive no início: é muito sério! Então, tivemos discussões muito acaloradas com 

relação a isso, mas, isso é muito bom, porque primeiro mostra que nós temos liberdade 

para expor nossas opiniões, que a gente, que a discussão, entre aspas, é sempre muito 

válida e, após discussão, parecer aceito, mesmo às vezes, com o coração doído. 

(CONSELHEIRO nº 01). 

Assim, pode-se inferir que as limitações impostas pelo Regimento Interno não estão 

refletidas nas práticas utilizadas pelo CAE, que adota procedimentos democráticos e inclusivos 

na sua dinâmica de funcionamento, embora as comissões técnicas não tenham sido efetivamente 

implementadas. Note-se que é importante que o Regimento Interno equilibre as competências 

entre o Presidência e os demais membros do conselho e inclua normas de funcionamento 

democráticos, de forma que a dinâmica adotada não dependa apenas do perfil dos conselheiros. 

Quanto às regras relativas ao processo representativo, verificou-se que possuem 

assento no CAE de Natal, o Conselho Regional de Contabilidade (CRC) e o Conselho de 

Nutrição (CRN), que indicam os conselheiros do segmento da sociedade civil organizada, tendo 

sido verificado que a participação do Conselho Regional de Nutrição está prevista no artigo 3º 

da Lei nº 5.230/2000.  

A limitação de ocupação dos assentos da sociedade civil organizada aos membros 

dessas duas instituições reduz as possibilidades de participação de segmentos mais amplos da 

sociedade, o que no entendimento de Borba e Lüchmann (2010), pode concorrer para a 

configuração de uma elite participativa, em que a escolha dos representantes da sociedade civil 

está fundamentada em critérios de conhecimento e vinculação com a área temática do conselho. 

Por outro lado, essa configuração favorece a qualidade da participação, que, segundo Carneiro 

(2002), depende do conhecimento e da capacidade técnica dos membros para intervir nas 

deliberações do conselho. 
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Além das regras referentes ao acesso aos assentos do CAE, importa também avaliar 

a existência de regras no Decreto e Regimento Interno que abordem a publicidade das ações do 

conselho, conforme recomendam Faria e Ribeiro (2011), tendo em vista que os conselheiros 

são representantes de segmentos da sociedade, que devem repassar as informações às suas 

bases. 

Nesse sentido, constatou-se que os dois normativos possuem igual teor quanto aos 

procedimentos de publicidade, e que o Decreto define nos incisos VII, VIII, e XI do artigo 3º 

que “as resoluções do CAE serão objeto de ampla e sistemática divulgação”, “as resoluções do 

CAE serão publicadas em Boletim Administrativo do Município” e que “as reuniões do CAE 

serão públicas e precedidas de ampla divulgação” (NATAL, 2003, p. 4). Entretanto, por meio 

de entrevistas e a análise documental, verificou-se que não foram adotados procedimentos de 

publicidade, tendo em vista que a divulgação da convocação das reuniões ocorreu apenas em 

documento afixado na porta do conselho e que não houve publicidade das deliberações do 

conselho, pois as atas das reuniões não foram divulgadas e não foram expedidas resoluções em 

2018 e 2019.  

Por oportuno, mencione-se que as atas das reuniões de 2018 contêm registros acerca 

da necessidade do CAE possuir um canal de Ouvidoria e da preocupação dos conselheiros em 

adotar procedimentos de publicidade da sua atuação e de ampliação do acesso do CAE, 

conforme trechos transcritos a seguir, além de ter sido mencionado em entrevista a criação de 

página no Facebook para a divulgação das ações do conselho, que não teve continuidade no 

exercício de 2019.  

A Vice-Presidente falou sobre a falta de visibilidade do CAE e falta de acesso e 

sugeriu que se faça uma ‘fan page’ mostrando o trabalho do CAE e que seja enviado 

o endereço eletrônico para todas as escolas da Rede, sendo que, uma linha telefônica 

já foi solicitada a SME para que seja mais um canal para denúncias de irregularidades 

na merenda escolar. (REUNIÃO ORDINÁRIA, 2018a, p. 2). 

Foi discutida também a necessidade que o CAE tem de ter um canal de Ouvidoria, 

visto que está na Lei que a Prefeitura tem obrigação de dar aportes para que o 

Conselho desenvolva seu trabalho de forma eficaz. (REUNIÃO ORDINÁRIA, 2018b, 

p. 2).   

Dessa forma, em consonância com as observações de Faria e Ribeiro (2011), 

constata-se que o CAE possui uma limitada capacidade de representação de segmentos mais 

amplos da sociedade, tendo em vista a ausência de procedimentos que proporcionem a 

transparência das suas ações, além das delimitações dos segmentos representados no conselho 

e a restrição de acesso aos assentos da sociedade civil organizada a dois conselhos de classe 

profissional. 
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Portanto, constata-se que a dinâmica de funcionamento do CAE de Natal/RN 

representou um elemento favorável na dimensão do Contexto, que contribuiu para a atuação do 

conselho, tendo em vista a prevalência dos aspectos positivos, conforme resumido no quadro 

5. 

Quadro 5 – Avaliação da categoria da dinâmica de funcionamento 

Variável Descritivo da variável Aspectos positivos Aspectos negativos 

Institucionalização 

Tempo de existência do 

conselho 
Criação em 1995 - 

Regras de 

funcionamento e 

estrutura organizacional 

Previstas no Regimento Interno 

(2001) 

Desatualização das normas 

em relação à Resolução 

FNDE nº 26/2013 

Frequência das reuniões Reuniões Regulares - 

Formalidade 

Consonância entre 

normativos e 

procedimentos adotados 

Procedimentos de condução das 

reuniões, quóruns mínimos e 

substituição de membros 

Aprovação intempestiva do 

Plano de ação e ausência de 

emissão de resoluções 

Democratização 

Composição do conselho 
Não paritário com predominância 

da sociedade 
- 

Regras de 

funcionamento e forma 

de deliberação 

Adoção de práticas inclusivas e 

democratizantes 

Concentração de poderes no 

cargo de Presidente 

Existência de comissões técnicas 

na estrutura organizacional 
- 

Representação 

Regras de ocupação dos 

assentos do CAE 

Participação dos representes do 

CRC e CRN favoreceu a 

qualidade da participação e 

resultou na prevalência do 

segmento da sociedade civil 

Restrição à ocupação dos 

assentos da sociedade civil 

organizada aos membros do 

CRC e CRN impede a 

participação de outros 

grupos 

Publicidade das ações 

Previsão normativa de 

divulgação das resoluções em 

boletim administrativo 

Ausência de adoção de 

procedimentos de 

publicidade 

Fonte: Elaboração da autora a partir dos dados coletados na pesquisa. 

 

Os dados coletados demonstram que o CAE pode ser considerado um conselho 

institucionalizado no munícipio de Natal-RN, pois seu desenho institucional e as práticas 

adotadas pelo conselho evidenciam a formalidade nos procedimentos adotados nas reuniões e 

deliberações, embora possua normas desatualizadas e precise avançar nas práticas relativas à 

execução do Plano de Ação e emissão de resoluções.  

Verifica-se também que a democratização do conselho foi favorecida pela adoção 

de práticas inclusivas, que superaram as limitações decorrentes da concentração de poderes no 

cargo de Presidente e pela composição do conselho, que privilegia a participação da sociedade 
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civil. Porém, a restrição do acesso aos assentos da sociedade civil organizada a duas entidades 

profissionais limita o potencial de representação desse espaço, que pode ser ampliado pela 

transparência das suas ações. 

 

3.1.2 Perfil dos conselheiros  

 

O perfil dos conselheiros constitui um aspecto que impacta diretamente a atuação 

do conselho, tendo em vista que as características pessoais refletem na capacidade de 

compreensão das informações necessárias ao exercício do controle social, no potencial de 

argumentação e no repertório de ação de cada conselheiro, dentre outros (TATAGIBA, 2005; 

VASCONCELOS, 2014). 

Constatou-se que todos os conselheiros do CAE de Natal possuem idade acima de 

25 anos, e que possuem escolaridade bem acima da média da população brasileira, em 

consonância com os resultados do estudo nacional desenvolvido por Santos Júnior, Azevedo e 

Ribeiro (2004), pois todos os conselheiros entrevistados apresentam nível de escolaridade 

superior ao grupo da população com idade acima de 25 anos do Estado do Rio Grande do Norte 

em 2018. Verificou-se que seis conselheiros possuem nível superior completo e um concluiu o 

ensino médio, enquanto que a Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílios Contínua 

(Pnad Contínua)5 Educação 2018 referente a esse Estado, indicou que apenas 13,5% da 

população nessa faixa etária havia concluído o ensino superior e que 27,7% possuía o ensino 

médio ou superior incompleto (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2019a). 

Em sua maioria, os conselheiros entrevistados possuem vínculo trabalhista formal 

e tem renda próxima ao salário médio mensal dos trabalhadores formais do município de Natal-

RN, que era de três salários mínimos em 2017 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 

E ESTATÍSTICA, 2019b), e superior ao rendimento médio real6 da população do Rio Grande 

do Norte, que foi inferior a dois salários mínimos no mesmo exercício (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2019c). 

Dentre os sete conselheiros entrevistados, cinco já haviam participado de outros 

conselhos: três do Conselho Escolar – órgão colegiado que atua na gestão de uma unidade 

                                                           
5 A Pnad contínua é uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), planejada 

para produzir indicadores trimestrais sobre a força de trabalho e indicadores anuais sobre temas relevantes, como 

educação. 
6 Indicador: Rendimento médio mensal real das pessoas de 14 anos ou mais de idade, de todos os trabalhos, a 

preços médios do ano – 2017. 
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escolar – e dois foram membros de conselhos de políticas públicas, sendo que um deles com 

ampla experiência em conselhos dessa natureza, inclusive como membro do CAE, e o outro, 

atuando simultaneamente em outro conselho municipal. Tais constatações convergem para os 

apontamentos de Santos, Vargas e Lucas (2011) de que a maioria dos conselheiros possui 

experiência prévia, e para os achados de Abranches e Azevedo (2004) acerca da ocorrência de 

atuação simultânea um mais de um conselho. 

Registre-se que a legislação federal que norteia a execução do Pnae contribui para 

que os conselheiros sejam escolhidos dentre aqueles que já possuem engajamento político 

social, pois a Resolução/FNDE/CD/nº 26/2013 determina que a indicação dos representantes 

das entidades de trabalhadores da educação e de discentes seja feita pelos órgãos de 

representação, e que os representantes de pais de alunos sejam indicados pelos Conselhos 

Escolares, Associação de Pais e Mestres ou entidades similares (BRASIL, 2013b). 

A avaliação do engajamento dos conselheiros do CAE de Natal, realizada a partir 

da verificação da presença em reuniões e realização de vistorias em unidades escolares, que 

foram as atividades mais frequentes dos dois exercícios, evidencia que existe um núcleo de 

atores muito engajados nas ações do conselho, que viabilizaram a atuação nesses dois 

exercícios, corroborando a percepção de Gohn (2002) de que o engajamento dos conselheiros 

é o recurso produtivo central de mecanismos participativos incluídos na governança local.  

O perfil desses conselheiros foi decisivo para a construção de dinâmicas de 

funcionamento inclusivas, conforme evidenciado nas entrevistas, que apontaram que a 

definição das atividades e a escolha das escolas para realização de vistorias ocorreu de forma 

democrática em reuniões do conselho nos dois exercícios avaliados, conforme descrito por um 

conselheiro: “eram sempre levantados dados, questionamentos, se definia na reunião em 

função dos questionamentos levantados, a necessidade de tais e tais ações, e ali se aprovava” 

(CONSELHEIRO nº 05). Por sua vez, a distribuição das atividades entre os membros levou em 

consideração o conhecimento e a disponibilidade do conselheiro: 

Dependendo do que for, a gente se organiza, quem quer fazer o que, a gente não é 

obrigado a fazer nada, faz realmente tudo de boa vontade e de entendimento, se eu 

entendo mais de uma coisa do que de outra, eu me disponibilizo mais para fazer aquilo 

e não para fazer outra, as fiscalizações nos colégios, as vistorias, as visitas ocorrem 

com voluntários, tem dias em que [representante do Conselho Regional de nutrição] 

tem espaço na agenda dela, porque demora uma tarde ou uma manhã inteira, é uma 

média de quatro horas, então, quem tem tempo vai, independente de ser professor, de 

ser diretor (CONSELHEIRO nº 03). 

A verificação dos registros acerca das vistorias realizadas nos dois exercícios 

evidenciou que um conselheiro foi responsável por mais da metade das vistorias realizadas no 

período, que contou também com a participação frequente de um núcleo de conselheiros, que 
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variou nos dois exercícios em função das alterações na composição do conselho ocorridas em 

2018 e 2019. Esses conselheiros apontam a necessidade de maior engajamento dos demais 

membros, conforme excerto de uma entrevista: “[...] nós é que estamos mais atuantes com 

relação as visitas, os outros ainda não, a gente tem, nas reuniões, feita essas colocações da 

necessidade de que outros possam também estar junto conosco nessas visitas” 

(CONSELHEIRO nº 01). 

Quanto à participação nas reuniões do conselho, foi observado que em 2018 foram 

realizadas dez reuniões, e que seis dentre os sete conselheiros titulares participaram de pelo 

menos cinco reuniões, sendo que quatro tiveram presença constante nas reuniões, pois 

participaram de sete ou oito reuniões. Já em 2019, verificou-se que foram realizadas dez 

reuniões entre janeiro e setembro desse exercício e que quatro dentre os sete conselheiros 

titulares participaram de pelo menos seis reuniões, sendo dois deles participaram de nove ou 

dez reuniões do período. 

Dessa forma, foi identificado que, embora o desenvolvimento de atividades ocorra 

de forma desigual entre os conselheiros, pode-se afirmar que os membros titulares do CAE de 

Natal nos dois exercícios apresentam o alto nível de engajamento com ações do conselho, o que 

está em consonância com achados de Santos Júnior, Azevedo e Ribeiro (2004), que indicam 

que os conselheiros possuem nível de engajamento social superior à média. 

Constatou-se que esses conselheiros foram indicados em conformidade com as 

regras do Programa, e os membros da comunidade foram escolhidos em reuniões ou 

assembleias de seus segmentos.  Destaque-se que, com exceção dos conselheiros que tiveram 

contato anterior com o CAE por razões profissionais, os membros do conselho desconheciam 

a existência desse órgão: 

Eles explicaram o que era o Conselho de Alimentação Escolar, que era para fiscalizar, 

aí na Assembleia, poucas pessoas quiseram participar, eu achei interessante e resolvi 

colocar meu nome para a votação, foram quatro pessoas para ver quem ia ser titular e 

quem ia ser suplente, e aí eu fui escolhido pela categoria para ser um dos titulares. 

(CONSELHEIRO nº 02). 

[...] até porque eu não vejo muito interesse nas pessoas, tem muita gente que não sabe 

nem que isso existe, eu não sabia que existia isso, só fiquei sabendo depois da reunião 

que teve. (CONSELHEIRO nº 04). 

Eu tenho um filho de 20 anos e não sabia que existia essa interseção, não sabia que a 

gente podia opinar dessa forma, que a gente podia participar. (CONSELHEIRO nº 

06). 

Esse desconhecimento foi agravado pela ausência de capacitação prévia ao início 

do mandato, que contribuiu para a percepção de despreparo técnico para a atuação no conselho 

daqueles que não possuíam qualificação profissional específica em nutrição ou contabilidade, 

conforme descrito no excerto a seguir: 
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Nos primeiros encontros que nós tivemos, logo ao assumir, nós temos muita 

colaboração de [...] alguns conselheiros anteriores, a fala deles, a minha sensação foi 

de desespero, da seriedade do CAE, eu disse: ‘meu Deus, que é que eu estou fazendo 

aqui?’, aí, a minha pergunta comigo mesmo, eu acho que com a maioria: ‘eu tenho 

condições de fazer isso?’, é muito sério, é muito sério o trabalho do CAE, e eu não 

tinha conhecimento técnico, nem com relação à alimentação – a gente tem o nosso 

conhecimento de saber se o alimento está estragado ou não está estragado, mas de 

assim de saber da questão nutricional, né, do que as crianças tem que comer, a gente 

tem um conhecimento nosso [...] do dia a dia, mas, saber bem direitinho;   e aí quando 

veio a questão da fiscalização, do peso dessa fiscalização com relação aos recursos 

federais, né;  a gente faz a  prestação de contas e tem que prestar contas para o FNDE 

e enfim foi muito, muito, foi uma descoberta  assustadora, né, pela responsabilidade 

que nós tínhamos ali, e aí, o primeiro, as três primeiras reuniões, a gente acabava se 

cobrando, ‘a gente está trabalhando?’, ‘a gente tá fazendo?’, mas assim, os primeiros 

encontros foram muito de esclarecimento, a gente precisava muito ter esclarecimento 

do que era, como fazia. (CONSELHEIRO nº 01). 

Constatou-se que a totalidade dos conselheiros que atuou em 2018 participou de 

capacitações promovidas pelo Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar 

(CECANE) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que realiza 

monitoramento e assessoria para a execução do Pnae em municípios potiguares, em decorrência 

de parceria com o FNDE. Porém, as entrevistas revelaram que há necessidade de 

aprimoramento das capacitações, que não foram consideradas suficientes para suprir a carência 

técnica, embora seja reconhecido que o evento realizado pelo Cecane “foi uma luz no final do 

túnel” (CONSELHEIRO nº 06): 

Porque o curso de preparação foi muito superficial [...] como minha formação não é 

na área, não chega nem perto da área da alimentação, de alguma parte da legislação, 

então eu não me sinto, nem agora nesse momento, apesar de ter aprendido bastante, 

eu não me sinto ainda preparado para ser conselheiro, mas estou tentando, estou 

lutando. (CONSELHEIRO nº 02). 

[...]até o contador, ele precisa passar por formação, o contador, ele precisa mais dessa 

formação nesse sentido, não das contas, nesse sentido da escola, de como funciona o 

ambiente escolar, o que é alimentação escolar, de um destrinchamento sobre o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar, mas os outros conselheiros em si, que 

estão lá na ponta, o professor que está dentro da escola não tem capacitação técnica 

nenhuma pra avaliar uma prestação de contas, pais de alunos, justamente, então, o 

FNDE precisa melhorar muito nessa parte de capacitação dos conselheiros, é minha 

visão. (CONSELHEIRO nº 07). 

Um dia de treinamento com mais vinte outros? Não individual para o CAE tal? Eu 

entendo. Então faz on line, faz EAD, [...] se eu não fizer, a culpa é minha ou a gente 

vai capacitar uma pessoa,[...] então eu faço um treinamento, uma capacitação que a 

pessoa possa ter um caminho das pedras [...] de uma forma acessível com um 

professor me falando, eu quero um professor só pra mim, [...] aí sim, eu vou ter uma 

formação, uma resposta coerente [...]. (CONSELHEIRO nº 06). 

A percepção acerca da falta de capacitação técnica foi apontada por todos os 

membros entrevistados que não possuem formação ou atuação profissional vinculada às 

demandas do conselho, que se consideram parcialmente preparados ou despreparados para a 

atuação como conselheiro, o que foi resumido da seguinte forma: “Boa vontade não é preparo, 

[...] boa vontade não dá preparo; tecnicamente, se não há treinamento, não há técnica – é o meu 

achismo” (CONSELHEIRO nº 06).  
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Embora a necessidade de capacitação alcance todos os conselheiros, houve 

destaque para o preparo técnico demonstrado pelos membros da sociedade civil organizada, 

que têm a capacitação técnica reconhecida pelos outros membros. 

[...] o [representante do Conselho Regional de Contabilidade] ser presidente era uma 

ordem natural, porque as outras pessoas na época, quando chegou, né, dentro do 

conselho para ter esse posicionamento, então parecia ser a ordem natural, porque ele 

era o cara mais graduado. (CONSELHEIRO nº 06). 

[...] desde a entrada dos primeiros presidentes e agora com entrada de [representante 

do Conselho Regional de Nutrição], e como houve essa mudança, ela é nutricionista, 

graças a Deus! Ela já fazia parte do Conselho, né, [...] então, ela dava esse suporte, 

mas assim, ela como presidente, ela tem um know how muito grande [...], porque eu 

me sinto muito segura com ela, porque ela tem um conhecimento técnico, próprio da 

área, então ela nos orienta, então é muito importante. (CONSELHEIRO nº 01). 

[...] então, a última visita que eu fiz foi junto com [representante do Conselho Regional 

de Contabilidade], então, foi fantástico, o olhar dela com as prestações de contas é 

outra coisa, né, eu digo, ‘gente o que que eu vou ver?’, aí, [ela] me orienta, ‘veja se 

está batendo’, ‘os itens que são autorizados com as notas fiscais’ e óbvio, a gente tem 

aquele olhar sobre a questão de valores, se bate, tudo direitinho, mas o olhar dela é 

muito mais profissional. (CONSELHEIRO nº 01). 

Diferente dos achados de Carneiro (2002) e Vasconcelos (2014) acerca da 

assimetria informacional entre os conselheiros, que apontam que o Poder Executivo é o 

segmento com mais conhecimento e poder de influência, no caso do CAE de Natal a prevalência 

foi do segmento da sociedade civil organizada, cujos representantes ocuparam o cargo de 

presidente do conselho nos dois exercícios. 

Portanto, a análise do perfil dos conselheiros evidenciou a convergência das 

características dos conselheiros do CAE de Natal/RN com os apontamentos da literatura, exceto 

quanto a maior capacitação técnica do segmento da sociedade civil organizada, tendo sido 

verificado que tais características, resumidas no quadro 6, contribuíram para a atuação do 

conselho nos exercícios de 2018 e 2019. 

 

Quadro 6 – Avaliação da categoria do perfil do conselheiro 

 

Variável Avaliação 

Escolaridade Acima da média da população brasileira e do Estado do Rio Grande do Norte 

Renda 
Compatível com o salário médio do município de Natal e superior ao salário médio do 

Estado do Rio Grande do Norte 

Emprego A maioria possuía vínculo trabalhista formal 

Engajamento 
Alto nível de engajamento nas ações do conselho, conforme verificado na frequência às 

reuniões e realização de vistorias 

Conhecimento 

técnico 

A maioria possuía experiência prévia na atuação em conselhos.  

Capacitação técnica insuficiente da maioria dos membros e assimetria de conhecimentos 

entre os conselheiros, com a prevalência dos membros da sociedade civil organizada. 

Fonte: Elaboração da autora a partir dos dados coletados na pesquisa. 



71 
 

Evidenciou-se que a assimetria informacional entre os conselheiros, caracterizada 

pelo maior conhecimento técnico dos membros que tem atuação profissional nas áreas de 

nutrição e contabilidade, proporcionou autonomia técnica do conselho em relação ao aparato 

estatal, o que aliado às práticas inclusivas da dinâmica de funcionamento do conselho e ao alto 

nível de engajamento e escolaridade dos conselheiros titulares formou a base de sustentação da 

atuação do CAE. 

 

3.1.3 O apoio disponibilizado pelo município ao CAE 

 

O apoio proporcionado pelo Estado para a atuação do CAE é concretizado pelo 

fornecimento da infraestrutura necessária à plena execução das atividades do conselho, que é 

composta pela estrutura física e material (local adequado, existência de equipamentos de 

informática e recursos materiais), transporte para os conselheiros e disponibilidade de pessoas 

para a realização do Plano de Ação do conselho (BRASIL, 2013b).  

Constatou-se que o exercício de 2018 foi caracterizado pela precariedade do apoio 

recebido pelo CAE para a realização das suas atividades, o que foi considerado pelos 

conselheiros como o principal obstáculo à sua atuação. Registros acerca da insuficiência do 

apoio recebido constam em atas de reuniões realizadas ao longo do exercício, bem como de 

Ofícios encaminhados à Secretaria de Educação, conforme evidenciado no quadro 7. 

 

Quadro 7 -  Registros documentais acerca da falta de fornecimento de infraestrutura para o CAE 

de Natal 

(continua) 

Documento Conteúdo 

Ata da 2ª reunião 

ordinária, ocorrida em 

27/03/2018 

O Presidente expressou sua insatisfação com o trabalho do CAE, que não vem 

acontecendo de forma apropriada por falta de apoio da Secretaria Municipal de 

Educação. 

Ata da 1ª reunião 

extraordinária, ocorrida 

em 24/04/2018 

O motivo da reunião extraordinária se deu ao fato de não haver conexão com a 

internet na sala do CAE, na data da 3ª reunião ordinária, prevista para dezessete de 

abril do corrente ano. O preenchimento e entrega do questionário do Sistema de 

Gestão – SIGECON não foi possível devido à falta de acesso à internet na sala do 

CAE, ficando para o dia seguinte. 

Ata da 3ª reunião ordinária 

ocorrida em 22/05/2018 

[...] o Presidente, após discussão com o Colegiado, elencou como pontos principais 

para a Audiência Pública [na Câmara de Vereadores de Natal-RN] as muitas 

dificuldades enfrentadas para a realização do trabalho do CAE como: transporte, 

resposta a ofícios com solicitações de materiais, [...]. 
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Quadro 7 -  Registros documentais acerca da falta de fornecimento de infraestrutura para o CAE 

de Natal 

(conclusão) 

Documento Conteúdo 

Ata da 4ª reunião ordinária 

ocorrida em 26/06/2018 

A Presidente iniciou a reunião [...] falando da importância de se ter a convocação 

de uma secretaria substituta, levando em conta que a secretaria titular do CAE [...] 

está de atestado médico pelo período de 60 (sessenta) dias. Nos setores 

competentes do SME, foi informado que a solicitação de um substituto para a 

secretária do CAE deveria ter sido ordenada antes do afastamento da mesma, para 

que fosse possível o treinamento mínimo e satisfatório de um profissional para o 

cargo, já que as funções do CAE são específicas. 

Ata da 5ª reunião ordinária 

ocorrida em 04/07/2018 

O Conselheiro [...] comentou sobre a diferença de tratamento da antiga gestão e a 

atual, sendo que na gestão anterior, mesmo para a reunião ordinária, era concedido 

transporte. A Conselheira [...] relatou todo o esforço para solucionar a entrega do 

Parecer conclusivo. [...] 

Ata da 7ª reunião ordinária 

ocorrida em 25/09/2018 

Memorando 008/2018- CAE, solicitando transporte para vistoria em uma escola por 

motivo de denúncia que não foi atendido e ainda aguarda resposta por e-mail, e 

memorando 88/2018 – GS/SME que comunica que não foi possível atender à 

solicitação para participação em evento sobre controle social em João Pessoa/PB, 

em função do prazo de solicitação. 

Ata da 7ª reunião ordinária 

ocorrida em 25/09/2018 

[...] o Presidente falou das melhorias encontradas na sala do CAE (mesa, cadeiras, 

quadro de avisos e ar condicionado) e que o CAE precisa agradecer formalmente 

tais melhorias. 

Ofício CAE nº 08/2018, 

de 03/07/2018 

[...] solicitar de V. Exa., os bons préstimos no sentido de criarmos em conjunto um 

Calendário e Agenda com intuito de disponibilizar semanalmente 01 (um) veículo 

que possa atender ao Colegiado, com a finalidade de realizar o transporte quando 

da realização de vistorias as unidades de ensino. Podendo ser um dia fixo da semana 

para facilitar a sua organização. 

Ofício CAE nº 13/2018, 

de 13/08/2018  

[...] reiterar as providências ao solicitado: foi agendado com o setor de transporte 

no dia no dia 07/08/2018 às 08:00, um veículo para realização de visita a duas 

escolas municipais e o Conselheiro ficou esperando até 9:00 na E. M. José 

Melquiades de Macedo, local da partida. O atraso inviabilizou a realização das duas 

visitas, tendo sido feita apenas uma, o que trouxe prejuízo para o bom andamento 

do trabalho do CAE. 

Ofício CAE nº 16/2018, 

de 24/09/2018 

[...] solicitar de V. Exa, os bons préstimos no sentido de autorizar a destinação de 

01(uma) linha telefônica para a sala do CAE – anexo da SME, com a finalidade de 

melhor realizar os trabalhos desse Conselho. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos registros das atas das reuniões e ofícios realizados em 2018. 
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Dificuldades referentes ao transporte dos conselheiros e insuficiência do apoio 

disponibilizado no exercício de 2018 também estiveram refletidas nas entrevistas com os 

conselheiros, conforme se verifica no quadro 8. 

 

Quadro 8 - Apoio oferecido ao CAE de Natal-RN no exercício de 2018 

(continua) 

Apoio 

oferecido 
Comentários dos conselheiros 

Estrutura 

física e 

material 

[...]a gente ficava numa sala, quando a gente entrou no CAE, a gente ficava numa sala que era 

um arquivo, não tinha nem janela, não tinha computador, não tinha um telefone, como até pouco 

tempo atrás ainda não havia telefone, por uma questão de corte de custos   

[...] não tinha prancheta, a gente levou um tempão para ter prancheta... eu tinha que fazer na 

mão, num livro, não tinha material para você fazer visita  

[...] tinha dia que faltava até papel, era necessário e não tinha. (CONSELHEIRO nº 06). 

Quando nós chegamos lá, a sala era minúscula [...] eu acho que eu nunca cheguei a entrar nessa 

sala... as reuniões aconteciam numa sala de reuniões. (CONSELHEIRO nº 01). 

[...] às vezes a gente chegava e pedia o material e o material não vinha, mas a (secretária 

executiva), dado pertencer à estrutura da Secretaria, ela ia na Secretaria e conseguia trazer; mas 

trazia migalhas, trazia as migalhas, arranja com um, com outro... (CONSELHEIRO nº 05). 

[...] não tinha computador, não tinha internet, não tinha nada que a gente pudesse viabilizar 

nossos trabalhos. (CONSELHEIRO nº 07). 

Transporte 

[...] não tinha nem carro para levar a gente, não tinha transporte nesta gestão  

[...] não existia, sendo que em gestões anteriores no dia de reunião existia carro para pegar os 

conselheiros em casa, a gente queria só para fazer o trabalho. (CONSELHEIRO nº 06). 

[...] várias foram as denúncias que chegaram a mim de malversação da merenda, aquela coisa 

toda. E nós, se quiséssemos vistoriar, fiscalizar, requisitava o carro – requisitávamos, vamos 

supor, para quarta-feira - duas semanas depois, o carro...nada. (CONSELHEIRO nº 05). 

[...] quando a gente entrou no conselho, nossa, foi horrível, a gente não tinha carro pra nada, a 

gente fazia visita por conta própria [...], e eu lembro que a gente ia fazer as visitas e tinha que 

disponibilizar o carro próprio, [...] não existia a disponibilidade de carro de jeito nenhum na 

Secretaria. (CONSELHEIRO nº 07). 

 

Profissional 

de apoio 

P: Vi na ata que a secretária adoeceu e passou 60 dias afastada e que vocês pediram à Secretaria 

que mandassem outro profissional 

R: E não mandaram  

P: Alegando o que? 

R: Disseram que não tinha profissional para colocar para lá [...] nós ficamos sozinhos, é tanto 

que uma das reuniões não foi possível fazer 

P: Vocês solicitaram e eles simplesmente... 

R: Simplesmente... acredito que você seja nordestina como eu, e a gente tem um termo chamado 

assim, um dito popular que se chama “ouvido de mercador”, e ali existe de forma bem apurada 

“ouvido de mercador”. (CONSELHEIRO nº 05). 
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Quadro 8 - Apoio oferecido ao CAE de Natal-RN no exercício de 2018 

(conclusão) 

Apoio 

oferecido 
Comentários dos conselheiros 

Profissional 

de apoio 

 

[...] porque a cirurgia já era uma coisa marcada e nós avisamos que ela ia entrar em licença médica, 

e eles disseram “quando ela entrar em licença médica, a gente resolve”, só que ela entrou em licença 

médica, saiu, voltou e eles não resolveram, não disponibilizaram um profissional para o tempo, e aí 

o conselho teve que se virar por conta própria. (CONSELHEIRO nº 07) 

Legenda: Pergunta (P), Resposta (R) 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas com conselheiros 

 

Registre-se que essas dificuldades procuraram ser contornadas pelos conselheiros, 

conforme relatos de que diversos materiais do CAE foram custeados com recursos próprios dos 

membros em 2018: 

[...] inclusive, você hoje chega na sala e encontra um banner na porta... aquele banner 

foi pago do nosso bolso para que ali se identificasse a existência do conselho de 

alimentação escolar. 

[...] eu muitas vezes levava o meu notebook e acessava por meio do meu celular para 

a gente ter internet. (CONSELHEIRO nº 05). 

[...] nós pedimos um crachá de identificação, que depois a gente acabou fazendo a 

gente mesmo, nunca saiu o crachá de identificação. Era um processo tão burocrático. 

(CONSELHEIRO nº 06). 

A falta de apoio institucional também é evidenciada nos registros das reuniões 

ocorridas no exercício de 2018, demonstrados no quadro 9.  

 

Quadro 9 - Registros, em atas de reuniões do CAE do exercício de 2018, da percepção dos 

conselheiros acerca da pouca receptividade Secretaria Municipal de Educação a 

atuação do CAE 

(continua) 

Documento Conteúdo 

Ata da 2ª reunião 

ordinária ocorrida 

em 27/03/2018 

A Vice-presidente também reclamou da falta de atenção da Secretária que não responde 

aos ofícios encaminhados e demonstra resistência em receber o CAE, o que só aconteceu 

uma única vez nos últimos sete meses. A segunda audiência, que deveria ter acontecido em 

março do corrente ano, foi cancelada de última hora pela Secretária que não voltou a 

remarcar. 

Ata da 3ª reunião 

ordinária ocorrida 

em 22/05/2018 

[...] O Presidente, após discussão com o Colegiado, elencou como pontos principais para a 

Audiência Pública [na Câmara de Vereadores de Natal-RN] as muitas dificuldades 

enfrentadas para a realização do trabalho do CAE como: [...] o fato de não haver 

comunicados oficiais ao Conselho das deliberações da SME [Secretaria Municipal de 

Educação] sobre a Merenda Escolar. 
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Quadro 9 - Registros, em atas de reuniões do CAE do exercício de 2018, da percepção dos 

conselheiros acerca da pouca receptividade Secretaria Municipal de Educação a 

atuação do CAE 

(conclusão) 

Documento Conteúdo 

Ata da 5ª reunião 

ordinária ocorrida 

em 24/07/2018 

O Presidente [...] novamente relatou sua insatisfação do andamento e pouca relevância do 

CAE no contexto geral. [...] O Presidente foi muito enfático em relação ao posicionamento 

e tratativa não eficaz para o CAE, se propondo até mesmo a falar com o atual Prefeito para 

viabilizar uma real atuação. 

Ata da 6ª reunião 

ordinária ocorrida 

em 28/08/2018 

A Vice-presidente relatou sobre as discussões com relação à paralisação dos terceirizados, 

que a SME disse não ser problema do CAE, mas que seus membros discordam, pois, a 

partir do momento que não tem na escola quem manipule os alimentos, não se pode seguir 

o cardápio ou mesmo preparar a merenda com a qualidade exigida pelo Pnae e que isso 

pode ocasionar inclusive a devolução de recurso federal para aquisição da merenda. Sendo 

assim, a questão está diretamente ligada ao CAE. 

Fonte: Elaborada pela autora a partir dos registros das atas das reuniões realizadas em 2018. 

 

Portanto, no exercício de 2018, o apoio institucional foi caracterizado pela 

insuficiência e inconstância, impactando diretamente à atuação do CAE, e pela pouca 

receptividade à atuação do conselho, expressa na dificuldade de interlocução com a Secretaria 

Municipal de Educação, falta de resposta às solicitações, além da insuficiência das condições 

materiais disponibilizadas. Tais conclusões são corroboradas pela percepção dos conselheiros, 

expressa nos excertos transcritos: 

Aquilo [O CAE] é ‘coisa para inglês ver’, por causa da falta de apoio, não tem apoio 

nenhum. (CONSELHEIRO nº 05). 

[...] então, eles te dão o título, bonito, título, mas não existe... 

[...] conselho é um nome bonito que se dá pra você justificar que você faz alguma 

coisa que não necessariamente você faz, mas você diz que fará leis para que aquilo 

aconteça, e aí você pega as pessoas e utiliza como ‘Está vendo? Tem pessoas. Eu 

ouço! Elas são independentes. Elas não são minhas funcionárias. Está vendo como eu 

sou? Como eu penso? Como eu ajo? Como eu administro? Como eu escuto?’ [...]. A 

gente não mudou nada. (CONSELHEIRO nº 06). 

Outrossim, a insuficiência do apoio oferecido pela Secretaria Municipal de 

Educação foi também evidenciada na demora para substituição dos membros do CAE solicitada 

em 03/05/2018, por meio do Ofício CAE nº 03/2018 – reiterado pelos Ofícios CAE nº 12/2018, 

nº 20/2018 e nº 05/2019 – em especial os representantes do segmento dos pais (um titular e um 

substituto), cuja assembleia de eleição só ocorreu em 21/05/2019, conforme ata da assembleia 

de pais e alunos para eleição dos representantes desse segmento. 
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Essa demora prejudicou a atuação do conselho, que no período entre maio/2018 e 

maio/2019, contou com apenas seis membros titulares e cinco membros suplentes, conforme 

registrado na ata da 3ª reunião ordinária de 2019, ocorrida em 25/03/2019: “Em virtude da 

vacância nos segmentos de Pais de alunos e de Alunos, a CAE apresenta dificuldade em atingir 

o quórum para deliberação das decisões em reuniões ordinárias o que torna os membros 

suplentes também essenciais para essa demanda” (REUNIÃO ORDINÁRIA, 2019b, p. 2). Tais 

dificuldades corroboram a percepção de Carneiro (2002) acerca da forte dependência do 

conselho em relação ao aparato governamental. 

Mencione-se, por relevante, que em atendimento ao Ofício CAE nº 03/2018, foi 

publicada a Portaria nº 42/2018-GP, que realizou a substituição de um suplente do segmento do 

Executivo, um suplente do segmento dos Profissionais da Educação e um titular e um docente 

do segmento dos Pais de alunos. Porém, a ata da 7ª reunião ordinária de 2018, ocorrida em 

25/09/2018, registra que por meio de contatos telefônicos com as escolas indicadas na portaria 

e Sindicato dos Trabalhadores da Educação do RN (Sinte/RN) a respeito dos membros 

substituídos dos respectivos segmentos, foi informado que as escolas e o sindicato 

desconheciam as pessoas indicadas e a eleição das mesmas (REUNIÃO ORDINÁRIA, 2018c). 

A desatenção em relação às demandas do CAE também é revelada na morosidade 

para atender às solicitações de publicação no Diário Oficial do Município da substituição da 

presidência do conselho e das alterações do Regimento Interno. Quanto à primeira, houve a 

comunicação e envio da ata da eleição dos novos presidente e vice-presidente do CAE em 

21/12/2018, por meio do Ofício CAE nº 21/2018, reiterado em 10/04/2019 no Ofício CAE nº 

06/2019, que apenas foi atendido em 05/07/2019, por meio da Portaria nº 053/2019-GP. Com 

relação à segunda solicitação, referente às alterações do Regimento Interno ocorrida em 

23/11/2017, verificou-se que ainda não havia sido atendida até o final do período de coleta de 

dados (novembro de 2019), apesar das reiteradas solicitações constantes dos Ofícios CAE nº 

15/2018, 018/2018 e 25/2019.  

A demora em providenciar a substituição dos membros do conselho, os erros 

cometidos nesse processo, bem como a ausência ou a morosidade na realização das publicações 

no Diário Oficial municipal, podem evidenciar uma tentativa de exercer controle indireto sobre 

a atuação do conselho por meio da limitação do seu funcionamento, o que está em conformidade 

com os apontamentos de Azevedo, Campos e Lira (2016), que destacam os conselhos enfrentam 

tentativas de controlar suas decisões e de transforma-lo em órgão meramente burocrático.  

Também contribui para essa percepção, os obstáculos impostos pelo Poder Executivo 

para contatar o CAE, tendo em vista a ausência do endereço desse conselho no site da Prefeitura de 
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Natal-RN7 e a inexistência de telefone na sede do CAE, apesar da previsão expressa do artigo 4º do 

Decreto nº 7.263/2003, que determina que “Este município garantirá infraestrutura necessária à 

execução plena das competências do CAE, estabelecidas no Art. 1º, § 1º, tais como sala de trabalho, 

equipada com computador e telefone [...]” (NATAL, 2003, p. 4). 

Nessa perspectiva, tem-se que os achados destacados podem indicar a resistência à 

ampliação do controle social, que, no entendimento de Lüchmann (2006) não é superada por 

meio do diálogo ou da cooperação, mas da construção de parcerias pontuais com o Estado e a 

sociedade, que foi a estratégia adotada pelo conselho no exercício de 2019.  

Nesse exercício, os obstáculos decorrentes da insuficiência do apoio institucional 

não foram objeto de discussão nas reuniões ordinárias, mas estiveram apontados no Ofício CAE 

nº 01/2019, de 13/03/2019, enviado à Promotoria de Educação do Ministério Público do Estado 

do Rio Grande do Norte, no qual são reivindicadas ações por parte da Secretaria Municipal de 

Educação, quanto ao fornecimento de transporte para as vistorias em um dia da semana e 

cumprimento de prazos das solicitações de serviços e de materiais, dentre outros problemas, 

que ensejou o envio de pedido de esclarecimentos para a Secretaria (CONSELHO DE 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 2019). 

Em entrevista com um membro do conselho, foi apontado que essa atuação junto 

ao Ministério Público Estadual pode ter contribuído para a melhoria no apoio oferecido ao CAE, 

conforme a percepção de um conselheiro: “considero que a atuação do Ministério Público foi 

mais eficaz; ter tido uma audiência foi mais eficaz em termos de resolubilidade e de receber 

uma devolutiva da Secretaria” (CONSELHEIRO nº 07), o que vem ao encontro do 

entendimento de Lüchmann (2006) de que a estratégia é elemento fundamental para o sucesso 

das experiências participativas. Ressalte-se que cabe ao Ministério Público a defesa da ordem 

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme 

artigo 127 da Constituição Federal (BRASIL, [2016]). 

Avanços no relacionamento com a Secretaria Municipal de Educação constam das 

atas de reuniões realizadas em 2019, que citam melhorias nas tratativas com o Setor de 

Alimentação Escolar, tendo em vista a participação das nutricionistas nas reuniões do conselho, 

esclarecimentos tempestivos acerca do cardápio e propostas de ação em conjunto com o CAE 

visando ampliar a aderência das unidades escolares ao cardápio estabelecido pelo setor. Essa 

melhoria é reconhecida, especialmente, na ata da 7ª reunião ordinária ocorrida em 21/08/2019, 

que aponta para a melhoria da receptividade da Secretaria Municipal de Educação em relação 

                                                           
7 Consulta realizada em 09/12/2019 ao site da Prefeitura de Natal-RN  
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à atuação do CAE, e correlaciona o avanço na atuação do conselho à melhoria do apoio 

oferecido pelo município, corroborando a percepção de Carneiro (2002) de que a eficácia dos 

conselhos depende das oportunidades de participação oferecidas pelo Estado. 

O Presidente prosseguiu a reunião falando das melhorias no trabalho do CAE pelo 

apoio da atual gestão no presente ano, como por exemplo: a disponibilidade no 

transporte para visitas, abertura na comunicação com o SME, presença do SAE [Setor 

de Alimentação Escolar] nas reuniões, bom relacionamento com setores do SME 

[Secretaria Municipal de Educação]. (REUNIÃO ORDINÁRIA, 2019b, p. 3). 

Todavia, os obstáculos ainda persistiram no exercício de 2019, pois até o final da 

coleta de dados (novembro de 2019) não havia sido concedida a audiência com o Prefeito, 

solicitada em 14/05/2019 para tratar das questões apontadas no Ofício FNDE nº 11212/2019, 

acerca da falta de alimentação escolar no CMEI Luiz Gonzaga Diniz Filho, ausência de licitação 

para a compra de gêneros alimentícios e insuficiência no quantitativo de merendeiras. Assim, 

no exercício de 2019, a receptividade da Secretaria Municipal de Educação à atuação do CAE 

ainda foi considerada insuficiente, conforme trecho de entrevista: 

[...] eles agem como se o conselho não existisse, não dão o retorno necessário, a 

questão do contrato dos funcionários, nós ficamos sabendo através de uma nota para 

os gestores, o conselho não foi comunicado, eles querem agir como se o conselho não 

existisse. (CONSELHEIRO nº 02). 

Nesse sentido apontam os comentários dos conselheiros acerca do apoio 

institucional referente à estrutura física e material e de transporte no exercício de 2019, embora 

seja reconhecido o avanço em relação ao ano anterior, conforme elencado no quadro 10.  

 

Quadro 10 - Apoio oferecido ao CAE no exercício de 2019 

(continua) 

Apoio 

oferecido 
Comentários dos conselheiros 

Estrutura 

física e 

material 

Um dos pontos fortes é a falta de telefone [...], falta suporte para criar uma página do conselho. 

Faltam os crachás, os carimbos, uma câmera [fotográfica] [...], a sala está melhor. 

(CONSELHEIRO nº 02) 

Tem um computador sucateado lá, a gente não pode escolher outra coisa porque não tem, e não 

tinha computador – já acharam aquele para a gente -  ele é bem antigo, precisaria de um melhor; o 

ar condicionado de lá não refrigera, praticamente ventila, é muito, muito antigo; e o prédio é um 

primeiro andar, a gente fica em uma esquina, então a agente pega sol em dois lados e o ar 

condicionado não dá conta de manter a sala agradável - precisa melhorar. 

[...] independente de ser fiscalizador ou não... deveria ter uma estrutura melhor. (CONSELHEIRO 

nº 03). 
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Quadro 10 - Apoio oferecido ao CAE no exercício de 2019 

(conclusão) 

Apoio 

oferecido 
Comentários dos conselheiros 

Estrutura 

física e 

material 

[o apoio] é parcial, temos o básico, o básico do básico, que é o que: o computador, que a gente pelo 

menos pode fazer os relatórios aqui, temos uma sala, um computador, o recurso humano, graças a 

Deus a gente tem, que é a secretaria executiva que faz muita diferença para gente, né, ela ajuda 

muito na parte de ofício, de documentação de tudo, e temos o carro para fazer a visita.  

[...] falta papel, falta uma impressora por exemplo, então a gente fica dependendo de outro setor para 

conseguir; falta a independência do setor como um todo, porque quando a gente precisa imprimir um 

documento dentro do nosso horário, a gente não pode e fica dependendo de outro setor aqui do prédio 

para que a gente consiga imprimir esses documentos por exemplo, [...] falta crachá; falta carimbo. 

Falta telefone, que era interessante pra que, por exemplo, o pai de aluno, ele não tem como entrar 

em contato com o conselho, como é que ele vai falar com o conselho sobre um assunto, ele vai 

entrar com a Secretaria de Educação e dizer “ei, vamos uma reunião na escola tal que os pais querem 

falar”, não existe, e é um trabalho pouco disseminado, muita gente da sociedade não sabe que existe 

o conselho de alimentação escolar. (CONSELHEIRO nº 07). 

Transporte 

[...] agora, atualmente, a gente está tendo maior suporte da secretaria; a gente apresentou um cronograma 

de visitas, então na terça e quinta, se eu não me engano, na terça pela manhã e na quinta à tarde, a gente 

tem um carro disponível, então os conselheiros quando se reúnem avisam a (secretária executiva), qual 

dia vai e quem vai estar disponível, ela faz a solicitação, e aí o carro tem. (CONSELHEIRO nº 01). 

[o transporte] melhorou bastante, resolveu [...] quando solicita, tem carro; apesar de que quebrou 

duas vezes e a gente não pode realizar a visita, mas melhorou muito. (CONSELHEIRO nº 02). 

A gente já consegue entrar no cronograma de transporte deles lá da Secretaria de Educação, então, 

se a gente agendar em tempo certo, com tempo hábil, eles disponibilizam normalmente e isso já 

melhorou muito. (CONSELHEIRO nº 07). 

Fonte: Elaborada pela autora a partir das entrevistas com conselheiros 

 

Importante registrar que o apoio profissional disponibilizado ao CAE é constituído 

de uma secretaria em período integral, o que é considerado suficiente pala maioria dos 

entrevistados, exceto nos momentos de afastamento legal dessa servidora. Tal percepção pode 

ser explicada pela formação profissional dos representantes da sociedade civil organizada, 

contabilidade e nutrição, que supre a necessidade de apoio profissional específico do conselho. 

Dessa forma, os dados coletados evidenciam que a insuficiência do apoio 

institucional, conforme resumido no quadro 11, comprometeu a atuação do CAE e refletiu a 

receptividade da Secretaria Municipal de Educação à atuação desse conselho, em consonância 

com os apontamentos de Carneiro (2002) acerca da permeabilidade do Estado ao exercício do 

controle social. 
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Quadro 11 – Avaliação da categoria do apoio institucional 

 

Apoio Institucional 2018 2019 

Estrutura física e material 

Sala inadequada, falta de material de 

expediente, falta de telefone e 

computador 

Sala adequada, material básico e 

computador disponibilizados e falta de 

telefone 

Transporte 
Ausência de transporte para visitas e 

reuniões 

Transporte disponibilizado para todos dos 

conselheiros realizarem as visitas e apenas 

para aqueles do segmento dos pais para a 

participação em reuniões do CAE 

Profissional de apoio 
Uma secretaria, que não foi substituída 

nos afastamentos legais 

Uma secretaria, que não foi substituída nos 

afastamentos legais 

Fonte: Elaboração da autora a partir dos dados coletados na pesquisa 

 

Constata-se que o exercício de 2018 foi caracterizado pela precariedade do apoio 

oferecido ao conselho, e que no exercício de 2019 foram observados avanços no apoio 

institucional, em que pese o fato de que os indicativos de ampliação da receptividade à atuação 

do conselho estejam restritos a dois setores da Secretaria de Educação Municipal – Setor de 

Alimentação Escolar e Setor de Prestação de Contas – e aos gestores escolares, e que as 

condições materiais ainda não atendam aos parâmetros da Resolução FNDE nº 26/2013. 

 

3.2 Atuação do CAE e uso das informações públicas 

 

A Resolução/FNDE/CD/nº 26/2013, em consonância com o teor da Lei nº 

11.947/2009, estabelece as normas para a execução técnica, administrativa e financeira do Pnae, 

e detalha as atribuições do Conselho de Alimentação Escolar, que envolvem atividades de 

planejamento, ações de fiscalização e comunicação acerca da regularidade da execução do 

Programa (BRASIL, 2013b). 

Nas seções seguintes, a atuação do conselho será analisada a partir das ações de 

fiscalização realizadas nos exercícios de 2018 e 2019, e do uso das informações públicas no 

monitoramento e fiscalização do Pnae.  
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3.2.1 Ações de fiscalização realizadas pelos conselheiros do CAE 

 

As ações de fiscalização vinculam-se a atribuição de monitorar e fiscalizar a 

aplicação dos recursos do Pnae e o cumprimento das diretrizes da alimentação escolar 

(BRASIL, 2013b), além de subsidiar a emissão do Parecer conclusivo pelo conselho. Tais ações 

envolvem a realização de vistorias em unidades escolares, análise de documentação relativa à 

execução do programa e acompanhamento das licitações e chamadas públicas. 

Constatou-se que as vistorias realizadas pelo CAE em unidades escolares 

enfocaram especialmente a avaliação dos aspectos físicos vinculados à execução do Pnae, como 

a infraestrutura da escola (cozinha, estoque e refeitório), a situação dos equipamentos e 

utensílios, condições higiênicas, cumprimento e a suficiência do cardápio e a adequação da 

equipe de merendeiras e auxiliares de cozinha envolvidas na manipulação dos alimentos, 

conforme explicado por um conselheiro: 

A gente tem um roteiro de visita e aí nesse roteiro é bem detalhado [...] então a gente 

olha a despensa, item por item, cada alimento para ver se tá no vencimento, quando a 

gente encontra alimento que foi vencido, a gente joga fora, a gente chama a direção, 

o ideal é que a direção esteja conosco, nos acompanhando para ver o que a gente está 

fazendo, e aí, a gente mostra “isso aqui passou da validade”, eu peço uma lixeira, eu 

não, todos nós somos orientados a fazermos isso, peço a lixeira, peço perdão, porque 

é muito ruim, e a gente joga tudo no lixo, a orientação é essa; e aí, a gente tem um 

questionário para as merendeiras e tem um questionário para os alunos para eles 

dizerem o que gostam, o que não gostam, o que eles mais curtem, etc,  orientamos as 

merendeiras com esse cuidado de sempre valorizar o trabalho delas, mas de mostrar 

que ele pode melhorar; a gente tem encontrado escolas muito organizadas, encontra 

escola com problemas, sim, mas também encontra escola muito organizada, muito 

limpas, com as meninas todas com toquinha, com luva, com a bota, né; é bom a gente 

vê que as pessoas levam a sério o que fazem. Outros? A gente olha o fogão, a gente 

olha a presença de insetos, se tem tela, ventilação. (CONSELHEIRO nº 01). 

Considerada pelos conselheiros entrevistados como a mais importante atividade do 

CAE, a visita às unidades escolares contou com a participação de seis conselheiros titulares, 

com predominância da atuação de três conselheiros. Registre-se que o roteiro adotado nas 

vistorias às unidades escolares (ANEXO A) foi elaborado por um conselheiro a partir do roteiro 

sugerido pelo FNDE, visando adequar seu teor e contemplar a percepção das merendeiras e dos 

alunos: 

Usei aquele material básico que a gente tinha, mas com perguntas técnicas ‘a 

temperatura no local é adequada?’ Aí eu falei ‘amigo, como é que eu vou saber?’, se 

ninguém me ensinou que é que era a temperatura, o que é temperatura adequada? 

Então tinha que ter um treinamento. 

[...] eu vi o que tinha, entrei na escola e fiz [o roteiro da visita], foi baseado na minha 

visão, na minha experiência naquele momento. 

[...] até que existisse o nosso formulário, esse de questionário de alunos e merendeiras, 

eu não sabia o que eles tinham comido, se eles tinham comido, se podiam repetir, 

então, já que eu perco o processo, que eles me digam como foi. (CONSELHEIRO nº 

06). 
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Verificou-se que a maioria das vistorias utiliza esse roteiro e que houve 

uniformidade nas atividades vinculadas às inspeções físicas das unidades escolares – 

verificação das condições higiênicas, cumprimento e aceitação do cardápio, disponibilidade e 

armazenamento de gêneros alimentícios, orientação às merendeiras e apresentação de relatório 

sobre a vistoria realizada – visto que apenas os conselheiros que realizaram visitas 

acompanhados por outro membro do conselho não declararam realizar a totalidades dessas 

atividades, o que pode ser atribuído a divisão de tarefas entre os conselheiros no momento da 

vistoria. 

Importante registrar que, apesar de não existir menção à análise documental no 

roteiro adotado (ANEXO A), houve relatos de observações acerca do cumprimento obrigações 

contratuais e cotejamento com documentos comprobatórios de despesa, conforme trechos 

transcritos a seguir, que não foram registrados em relatórios. 

[...] porque se você não visitar as escolas, você não vai saber, não vai ver, se você não 

verificar a prestação de contas também, você olha lá no estoque, tem coisas, e olha lá 

a prestação de contas, né? – será que está batendo a quantidade que foi comprada? 

Uma coisa que a gente bateu de frente muito com eles, com a Secretaria de Educação, 

né, a questão dos estoques, controle de estoque. (CONSELHEIRO nº 02). 

[...] os terceirizados, que agora trocou de empresa – ficaram os mesmos funcionários, 

mas trocou de empresa, ele absorveu os funcionários das últimas – a gente procura 

saber se eles já estão com carteira assinada, se já receberam o fardamento novo, se 

eles estão trabalhando adequadamente, até isso a gente tem que saber, porque se o 

funcionário terceirizado não estiver trabalhando, a merenda não será produzida, então 

a gente tem que ter noção dessas coisas e eu não fazia ideia que isso existia, mas é 

interessante. (CONSELHEIRO nº 03). 

Pelo menos eu ia ver se a marca batia, mas aí é um problema que não é da licitação, 

aí a secretária vai rebater, ‘[...] tinha que devolver’. Jura? Você com 300 meninos 

dentro da sala, vendo um outro arroz, uma outra coisa, jura que você vai devolver? E 

falar para o pessoal ‘Ei, família da comunidade, ali em Mãe Luiza, Paço da Pátria, ei, 

não vai ter aula, não, porque veio uma marca que eu não aceito’. Que gestor vai fazer 

isso? Ninguém. [...] Na escola só tinha chinesinho, era licitado um totalmente 

diferente, [...] mas só vinha arroz chinesinho, um todo quebradinho; aí você não 

aceitar? É melhor deixar com fome? (CONSELHEIRO nº 06). 

Os relatos de realização de análise documental durante as inspeções às escolas 

refletem a assimetria informacional entre os membros do conselho, tendo em vista que essa 

atividade dependeu da iniciativa do conselheiro, pois a verificação dos documentos não estava 

incluída no roteiro adotado nas inspeções. Registre-se que a atividade de acompanhar a 

execução dos contratos foi considerada muito importante por quatro conselheiros entrevistados, 

enquanto que cinco conselheiros consideraram muito importante analisar as prestações de 

contas. 

Verificou-se que em 2018 nem todas as vistorias foram registradas em relatórios, 

tendo sido identificados apenas sete relatórios das treze inspeções realizadas no período, 

embora existam registros fotográficos acerca das visitas às outras unidades escolares. Tal 
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situação é problemática, uma vez que a ausência de registro documental dificulta o 

compartilhamento da situação das unidades escolares entre os conselheiros e com outros atores, 

como a Secretaria Municipal de Educação, limitando a capacidade de intervir na gestão pública, 

o que, segundo Correia (2000), constitui uma potencialidade do controle social. 

No exercício de 2019, houve aumento do quantitativo de inspeções realizadas e 

regularidade dos registros documentais, pois, constatou-se que até setembro, haviam sido 

realizadas dezoito vistorias, sendo que quatorze delas estavam registradas em relatório, 

podendo-se atribuir a ausência do registro das demais inspeções ao processo de elaboração 

desse documento, uma vez que essas vistorias ocorreram no período de 15/08 a 24/09/2019. 

Essa atuação resulta em maior cobrança sobre a gestão pública, conforme apontado por Gohn 

(2006), e evidencia que o CAE de Natal-RN avançou no processo de vigilância da execução do 

Pnae no município, assumindo seu papel na accountability do programa. 

Em que pese a diferença no quantitativo de visitas e relatórios emitidos, a principal 

irregularidade relatada nos dois exercícios foi a inadequação das condições físicas das cozinhas 

e estoque, sendo também frequentes os problemas quanto ao quantitativo insuficiente de 

merendeiras e auxiliares de cozinha e uso de uniforme incompleto. 

Além da fiscalização dos aspectos físicos previstos no roteiro adotado pelos 

conselheiros, a partir de 2019, a inspeção tentava abranger a verificação das prestações de 

contas dos recursos do Pnae transferidos para as unidades escolares, em função da constatação 

de que não havia controle informatizado das prestações de contas das unidades escolares, 

conforme registrado em ata da 1ª reunião ordinária, realizada em 21/02/2019: 

Quanto a ida ao Setor de Alimentação e Prestação de Contas da Merenda, a Presidente 

falou que tinha intenção de que eles organizassem a prestação para apresentarem ao 

Conselho, em reunião ordinária ou extra, mas que chegando lá viu que isso é 

totalmente inviável, pois eles não tem uma base de dados com relatórios, a prestação 

é feita em documento físico, cada escola tem uma pasta de processo com prestação de 

contas mensais e são mais de 170 unidades de ensino. (REUNIÃO ORDINÁRIA, 

2019d, p. 2). 

As vistorias realizadas em 2019 evidenciaram que a maioria das unidades escolares 

não apresentava documentação da prestação de contas organizada, o que ensejou a decisão de 

comunicar quais unidades seriam fiscalizadas com uma semana de antecedência, para que tal 

documentação estivesse disponível por ocasião da visita. Em entrevista foi apontado que os 

riscos dessa decisão foram ponderados, e que será avaliada se essa medida contribuirá para a 

disponibilização tempestiva desses documentos:  

[Foi] uma decisão nossa, aí você vai perguntar, vai confrontar, mas o “CAE não é 

deliberativo e precisa ter visitas de fiscalização? Eles não podem se organizar 

previamente para que certas situações não sejam identificadas durante a visita?” – sim, 

mas hoje o caos está tão grande que existem certas coisas que eles não vão conseguir, 
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por exemplo, a falta de merendeiro, ele pode morrer de saber que o CAE vai lá na 

semana seguinte, mas isso não é suficiente para que ele conseguir organizar e ter o 

número suficiente de merendeiro na sua escola; por exemplo, a infraestrutura da 

escola, ele não vai conseguir organizar dentro de uma semana e a gente só avisa com 

antecedência de uma semana; então existem certos problemas que ele não vai 

conseguir mascarar, o máximo que ele vai conseguir é seguir o cardápio do dia e 

mesmo a gente avisando com antecedência, a gente consegue identificar que não está 

sendo servido o cardápio do dia, por exemplo; então, a gente percebeu que não havia 

prejuízo à nossa fiscalização com esse aviso prévio e facilitaria o serviço do 

conselheiro, a partir do momento que ele ia ter a documentação toda organizada pra 

identificar a questão da prestação de contas, então isso, o nosso conselho não viu 

problema. (CONSELHEIRO nº 07). 

Dessa forma, verifica-se que o monitoramento da execução do Pnae realizado por 

meio das vistorias às unidades escolares esteve restrito à inspeção física em 2018, enquanto que 

em 2019, esse acompanhamento buscou abranger também a verificação dos documentos da 

execução do programa. Porém, esse objetivo ainda não havia sido alcançado em setembro de 

2019, tendo em vista a desorganização da documentação, observada em oito vistorias 

realizadas, como também das dificuldades de operacionalização das visitas, conforme excerto 

de uma entrevista: 

O nosso critério que tá registrado, que a gente acha que é ideal, é que seriam dois 

conselheiros por visita, ok – toma muito tempo a visita – e aí os dois conselheiros, um 

ficaria olhando a parte financeira, da prestação de contas, e o outro ficaria encarregado 

de olhar a questão física da escola, mas infelizmente, isso não está ocorrendo como a 

gente gostaria que tivesse, mas o que está assim predestinado, a ideia que sejam dois, 

e como a gente está com a disponibilidade do carro, que toda semana tivesse, né, [...] 

era para acontecer assim, mas  infelizmente não está, ainda não estamos conseguindo. 

(CONSELHEIRO nº 01). 

Os obstáculos para a realização de análise documental impactaram negativamente 

a atuação do CAE, pois, além de favorecer o monitoramento da execução do Pnae, a verificação 

da documentação da execução do programa é um aspecto essencial para a emissão do Parecer 

conclusivo, considerado muito importante para seis dentre os sete conselheiros entrevistados. 

Tal parecer, conforme definido pelo FNDE, deve considerar a avaliação da execução do 

programa quanto ao fornecimento da alimentação escolar, como também a regularidade da 

aquisição e compatibilidade dos preços dos itens adquiridos e/ou contratados, constituindo uma 

das principais atribuições do CAE (BRASIL, 2013b). 

Entretanto, as entrevistas com os conselheiros revelaram que o parecer conclusivo 

emitido em 2018 não foi fundamentado na avaliação da prestação de contas consolidada do 

Pnae, tendo sido motivado pelo entendimento de que a emissão de parecer pela desaprovação 

das contas ensejaria a descontinuidade dos repasses dos recursos federais, conforme trecho 

esclarecedor da entrevista com o Conselheiro nº 05. Note-se que a legislação do Pnae não 

estabelece essa relação de causalidade, pois, conforme definido pelo FNDE, cabe a esse órgão 
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a aprovação ou não da prestação de contas, levando em consideração o teor do Parecer desse 

conselho (BRASIL, 2012b). 

P: Não teve a prestação de contas? 

R: Eu não vi 

P: O seu parecer, ele foi feito... 

R: Ele foi feito simplesmente no sentido de aprovar o que foi feito e sugerir a 

aprovação  

[...] 

P: Por que essa escolha de aprovação com ressalva? 

R: De ressalva, porque para não dizer assim bem especificamente de que não tínhamos 

visto os documentos  

P: Os documentos não foram disponibilizados? 

R: Não foram entregues. Eu nunca vi um extrato, eu nunca vi nada, então vamos 

aprovar com ressalva, porque a criança que está lá, ela não pode ficar sem 

alimentação. Essa alimentação tem que ter continuidade. (CONSELHEIRO nº 05).8 

Por sua vez, no exercício de 2019, a emissão do parecer conclusivo foi precedida 

da avaliação das prestações de contas de amostra das unidades escolares, conforme metodologia 

explicada por um conselheiro, embora a Resolução/FNDE/CD/nº 26/2013 estabeleça que cabe 

ao município a realização da prestação de contas dos recursos recebidos, inclusive nos casos de 

execução descentralizada, que é a modalidade adotada por Natal-RN.  

Então esse ano [2019] a gente já conseguiu ter um olhar melhor com relação a isso, 

porque ir a todas as escolas é impossível, o que que a gente definiu em reunião?, [a 

Presidente] sugeriu, primeiro ela queria olhar tudo, eu digo, em reunião, eu digo para 

todos, eu acho impossível nós conseguirmos, é muito papel [...] então vamos fazer por 

amostragem,  aí dividimos todas as regiões, aí pegamos 20% de cada região, então, 

quando foi enviado para o CAE, justamente mandaram um pouquinho de cada região, 

né, para a gente ter um olhar de pouquinho; então, mesmo que a gente não tenha 

conseguido ver todas, mas já teve um olhar amplo. (CONSELHEIRO nº 01). 

Verificou-se que, por meio do Ofício nº 18/2019, de 11/06/2019, foi solicitada 

disponibilização das prestações de contas de 34 unidades escolares, entre escolas municipais e 

centros de educação infantil; contudo, apenas foram entregues os documentos de dezessete 

unidades, que não estavam completos, conforme excerto da entrevista com Conselheiro nº 07.  

[...] A gente pediu 34 e só recebeu 17, ele não mandou as outras porque não tinha sido 

feita, e assim, não tinha sido feita nenhuma prestação, porque ele mandou 17, 

considerando das 17 já incompletas, porque teve escola que ele mandou que estava na 

lista, mas que só tinha de um mês, só tinha de três meses, não tinha os dez meses, 

certo, e as outras que ele não mandou é porque não tinha nenhuma, a escola não 

mandou nenhuma prestação de contas naquele ano, no ano letivo de 2018. 

(CONSELHEIRO nº 07). 

Por oportuno, ressalte-se que a falta de prestações de contas de algumas unidades 

escolares persistia em agosto de 2019, conforme documentado no Memorando nº 80/2019-

GS/SME que, em resposta ao Ofício CAE nº 29/2019, de 23/07/2019, listou os nomes de 27 

unidades escolares que até 02/08/2019 não haviam enviado a prestação de contas de nenhuma 

das dez parcelas transferidas. 

                                                           
8 Pergunta (P), Resposta (R). 
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A incompletude das prestação de contas das unidades escolares foi um dos motivos 

apontados para a emissão de parecer conclusivo opinando pela reprovação das contas do ano 

letivo de 2018, conforme esclarecido na ata da 7ª reunião ordinária, de 21/08/2019, que informa 

sobre a impossibilidade de inserir o Parecer Conclusivo do CAE no SiGPC, em função da 

ausência de prestação de contas do gestor municipal, situação que ainda não havia sido 

solucionada até o final do período de coleta de dados em novembro de 2019: 

[A Presidente] relatou aos Conselheiros que o Município ainda não entregou a 

Prestação de Contas, o que, teoricamente inviabiliza o CAE em dar um Parecer. A 

Presidente falou ainda, do contato com o chefe do Setor Financeiro da SME e que o 

mesmo explicou que não consegue enviar a prestação de contas devido a falha no 

sistema do FNDE (SiGpc) que não disponibiliza a visualização do valor da Receita. 

Tal situação já foi informada ao FNDE e eles pedem que a Prefeitura aguarde 

enquanto as providencias são tomadas e consequentemente, o CAE também deve 

aguardar a resolução desse problema para enviar o Parecer Conclusivo. O Conselheiro 

[representante do segmento dos trabalhadores da Educação] questionou como o CAE 

fez o Parecer diante dessa situação e a Presidente falou que a análise é feita durante 

todo o ano, através do acompanhamento da execução do Pnae no município e que não 

somente o quesito financeiro é analisado, deve também ser considerado para o Parecer 

Conclusivo do CAE a eficácia da execução do programa de Alimentação Escolar o 

qual deve ser avaliado em sua plenitude e cuja oferta da alimentação escolar deve ser 

de qualidade e de forma ininterrupta aos escolares. Em seguida, [A Presidente] 

reafirmou as três situações que foram elencadas pelo pleno para Reprovação da 

Prestação de Contas do Pnae: 1 – Houve prejuízo na oferta de Alimentação Escolar 

por 800 horas/200 dias letivos (por atraso na Licitação para aquisição de gêneros 

alimentícios e paralisação dos serviços dos auxiliares de cozinha e merendeiros); 2 – 

O sequestro judicial da conta do FNDE que retirou recursos exclusivos para aplicação 

no Pnae do município, sem a devida reposição por parte do poder executivo; 3 – 

Prestação de Contas de apenas parte das unidades executoras, não contemplando 

100% das Uex [Unidade Executora] sendo estes motivos mais que suficientes para 

justificar o resultado do Parecer. (BRASIL, 2019c, p. 2). 

Portanto, em 2019, a emissão do parecer pela desaprovação da prestação de contas 

do ano letivo de 2018 considerou o resultado das vistorias, a falta de comprovação da devolução 

de recursos do Pnae sequestrados judicialmente e falta de prestação de contas por parte das 

unidades escolares, tendo considerado o resultado das vistorias e análise documental das 

prestações de contas. Por seu turno, a emissão do parecer conclusivo em 2018, que opinou pela 

aprovação com ressalva da prestação de contas referente ao ano letivo de 2017, considerou 

apenas as irregularidades identificadas em vistorias. 

Em que pese o avanço no uso de instrumentos de monitoramento da execução do 

programa, não foram identificadas ações de fiscalização para verificação da regularidade das 

licitações, contratos e pagamentos nos dois exercícios, apesar de terem sido constatadas 

diferenças entre as marcas dos produtos entregues nas escolas e àquelas vinculadas ao registro 

de preços vigente em 2018 e que em 2019 foi realizada licitação para aquisição de gêneros 

alimentícios, que estavam sendo adquiridos por meio de compra direta pelos gestores escolares: 

Como a gente estava tendo um problema com a licitação, que é um erro, que não é 

culpa da Secretaria de Educação, a culpa é da Secretaria de Administração, porque 
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eles acham que fazer uma licitação única é mais rentável, que economiza, entendendo 

que não existe nem amostra, não tem como exigir das pessoas o padrão de qualidade 

se não houve amostragem por parte da licitação. (CONSELHEIRO nº 06). 

Por exemplo, esse ano a gente não conseguiu, ainda não conseguiu a licitação pública 

para a rede pública, então, as merendas escolares estão sendo feitas tipo mercearia, 

vai no mercado, assina um laudo, dizendo que você está precisando disso, disso e 

aquilo, o dono do supermercado do bairro assina e fica tipo uma promissória. No dia 

em que a Prefeitura mandar o dinheiro, paga-se; não é em uma empresa passada a 

licitação que está fornecendo as merendas escolares para Natal, não é; então, a gente 

procura saber se já foi autorizada essa licitação. (CONSELHEIRO nº 03). 

As situações identificadas nas vistorias em unidades escolares nos dois exercícios, 

bem como as análises que precederam a emissão do Parecer conclusivo em 2019, ensejaram a 

emissão de ofícios, que constituem tentativas de viabilizar o exercício do controle social ao 

expor a precariedade do apoio institucional em 2018, bem como de contribuir para o processo 

de accountability do Pnae, buscando influenciar a execução do Programa no município nos dois 

exercícios. 

Em 2018, o CAE de Natal-RN contactou a Câmara Municipal de Natal-RN para 

tratar dos problemas da alimentação escolar, o que resultou na audiência pública realizada em 

30/05/2018 nessa Câmara, onde foram discutidos os obstáculos para atuação do CAE 

decorrentes da falta de apoio institucional da Secretaria Municipal de Educação, além dos 

problemas já observados na execução do Programa.  

Tendo em vista a independência entre os Poderes Executivo e Legislativo, essa 

iniciativa se aproximou das características da accountability societal (SMULOVITZ; 

PERUZZOTTI, 2000), uma vez que foram expostas as falhas da Secretaria Municipal de 

Educação na gestão do Pnae visando influenciar sua execução, conforme observado por um 

conselheiro “nós fizemos até como instrumento para tentar cobrar, para chamar a atenção” 

(CONSELHEIRO nº 05). Tal iniciativa vem ao encontro do entendimento de Carneiro (2004, 

p. 8) de que “os conselhos apontam para uma nova forma de atuação de instrumentos de 

accountability societal”. 

Após esse evento, foi encaminhado Ofício CAE nº 012-A/2018, de 27/08/2018, 

para a Comissão de Educação da Câmara Municipal de Natal-RN, no qual apresenta o seguinte 

rol de pontos para discussão e busca de soluções: 

1. Gestores adaptando cardápios para utilização na Merenda Escolar, em desacordo 

com normas pertinentes;  

2. Merenda sendo produzida e servida com o manuseio de pessoas não capacitadas;  

3. Volume expressivo de merendas do tipo perecível, em processo permanente de 

deterioração, e lançadas ao lixo;  

4. Redução da quantidade de horas no expediente das Unidades Escolares, momento 

em que é servida uma única refeição diária em total desrespeito ao direito básico já 

conquistado; 

5. Impacto em relação ao repasse dos recursos do FNDE (sujeito da devolução por 

falta de aplicação, o que poderá causar prejuízos sociais incomensuráveis);  
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6. Análise do problema provocado pela demissão em massa de colaboradores 

terceirizados, o que motiva a paralização incontinente do sistema;  

7. Que o CAE tem recebido inúmeras denúncias relativamente à situação da Merenda 

Escolar. (CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 2019, p. 1-2). 

Porém, essa estratégia não foi considerada exitosa pelos conselheiros, que 

entendem que não houve melhoria no apoio disponibilizado pela Secretaria Municipal de 

Educação após esse evento, nem mudanças em relação a execução do Pnae, embora, em 

14/09/2018, tenham sido encaminhados os relatórios de seis vistorias em unidades escolares 

realizadas até àquela data. 

Não resolveu. É tanto que a situação depois, que houve tanta dificuldade, tanta 

dificuldade, tanta dificuldade, que eu perdi o brio, eu disse isso, eu não tenho tempo 

para trabalhar dessa forma. (CONSELHEIRO nº 05). 

[...] eles acharam a gente meio chatos, só. (CONSELHEIRO nº 06). 

[...] houve mudança depois, mas não por conta daquilo [a audiência na Câmara 

Municipal de Natal-RN]. (CONSELHEIRO nº 07). 

No exercício de 2019, a atuação do CAE caracterizou o controle institucional 

durante o mandato, modalidade de accountability defendida por Abrucio e Loureiro (2004), 

uma vez que houve aumento no quantitativo de ofícios encaminhados ao Poder Executivo de 

Natal-RN, dirigidos à Secretaria Municipal de Educação e ao Prefeito, conforme quadro 12, 

buscando comunicar as irregularidades constatadas, cobrar a adoção de providências e solicitar 

informações sobre a execução do programa, o que denota o uso contínuo de mecanismos de 

monitoramento e fiscalização. 

 

Quadro 12 - Ofícios encaminhados ao Poder Executivo Municipal acerca de irregularidades 

constatadas em vistorias às unidades escolares 

(continua) 

Documento Conteúdo 

Ofício nº 04/2019, de 10 de 

abril de 2019, encaminhado 

para a Secretaria Municipal de 

Educação 

Solicita lista das Unidades Escolares Municipais que finalizaram a Prestação 

de Contas do Repasse Federal referente ao Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (Pnae) do ano de 2018, considerando separadamente as unidades que 

contemplaram os dez repasses, das unidades que prestaram conta inferior a dez 

repasses; além de uma terceira lista com as unidades escolares que ainda não 

finalizaram a prestação de contas do ano de 2018 junto à SME. 

Ofício nº 07/2019, de 

25/04/2019, encaminhado para 

a Secretaria Municipal de 

Educação 

Encaminha o relatório referente à situação da Alimentação Escolar observada 

nas Unidades de Ensino: E. M. Profª Joseane Coutinho Dias, CMEl Maria dos 

Martirios Lisboa de Menezes e E. M. Prof Eudo José Alves 

Ofício nº 10/2019, de 

14/05/2019, encaminhado para 

o Prefeito municipal de Natal 

Solicita audiência para tratar de providências sobre falta de merenda escolar de 

acordo com o Ofício 11212/2019/FNDE 
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Quadro 12 - Ofícios encaminhados ao Poder Executivo Municipal acerca de irregularidades 

constatadas em vistorias às unidades escolares 

(conclusão) 

Documento Conteúdo 

Ofício nº 12/2019, de 

04/06/2019, encaminhado para 

a Secretaria Municipal de 

Educação 

Apresenta o relatório referente à situação da Alimentação Escolar observada 

nas Unidades de Ensino: CMEI Profª Claudia Oliveira de Farias, CMEI Prof. 

Luiz Gonzaga Diniz Filho, E. M. Prof. Reginaldo Ferreira Neto, E. M. Prof. 

Ascendino de Almeida. 

Ofício nº 16/2019, de 

11/06/2019, encaminhado para 

a Secretaria Municipal de 

Educação 

Solicita informações a respeito da defasagem no quantitativo de manipuladores 

de alimentos nas unidades escolares do Município, considerando que algumas 

escolas e CMEIS não estão ofertando alimentação escolar, e por consequência, 

liberando os alunos antes do horário regular. 

Ofício nº 18/2019, de 

11/06/2019, encaminhado para 

a Secretaria Municipal de 

Educação 

Solicita as prestações de contas de unidades escolares selecionadas na amostra 

Ofício nº 21/2019, de 

11/06/2019, encaminhado para 

a Secretaria Municipal de 

Educação 

Solicita que a SME se responsabilize pela higienização dos reservatórios de 

água (caixas d’água e cisternas) nas unidades da Rede 

Ofício nº 22/2019, de 

12/07/2019, encaminhado para 

a Secretaria Municipal de 

Educação 

Informa que o município de Natal-RN apresenta possíveis irregularidades na 

execução do Pnae, e relata que um mesmo fornecedor aparece como vencedor 

de diversas unidades escolares e insuficiência dos profissionais manipuladores 

de alimentos 

Ofício nº 33/2019, de 

30/08/2019, encaminhado para 

a Secretaria Municipal de 

Educação 

Solicita informar os critérios para distribuição dos merendeiros nas unidades 

escolares 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos registros dos ofícios realizados em 2019 

 

Avançando no exercício do controle social, o CAE também comunicou as situações 

impróprias detectadas ao FNDE e ao Ministério Público Estadual, atuando no monitoramento 

do tipo alarme de incêndio na dimensão da accountability vertical, em consonância com os 

apontamentos de Azevedo, Campos e Lira (2016) acerca da parceria entre conselhos e as 

agências de accountability horizontal, conforme demonstrado no quadro 13. Tal atuação vem 
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ao encontro do entendimento de Kliksberg et al. (2005), que ressaltam a importância da 

participação para o bom funcionamento do programa e prevenção da corrupção. 

 

Quadro 13 - Ofícios encaminhados ao FNDE e Ministério Público Estadual 

 

Documento Conteúdo 

Ofício nº 01/2019, de 

13/03/2019, encaminhado à 

Promotoria da Educação do 

Ministério Público Estadual 

Reivindica ações por parte da Secretaria de Educação para que seja 

proporcionado: um automóvel durante um dia por semana para transporte de 

Conselheiros para vistorias nas unidades de ensino; devolutiva por parte da SME 

sobre os relatórios de vistorias em escolas que se encontram em situação irregular 

quanto ao Pnae enviados pelo CAE (relatórios anexos); facilidade de acesso a 

prestações de contas da merenda para realização de Parecer ao FNDE; 

cumprimento de prazos nas solicitações enviadas a SME, tanto de serviços como 

de materiais e relata também as dificuldades para a entrega do Parecer Conclusivo 

de 2017. 

Ofício nº 11/2019, de 

24/05/2019, encaminhado para 

o Coordenadora Geral do Pnae 

- FNDE 

Resposta ao Of. 11217/2019/FNDE, ref. ao Processo n°23034.011376/2019-76. 

Apresenta os documentos solicitados sobre a situação atual da execução do Pnae 

no município de Natal-RN, bem como relatório conclusivo sobre as providencias 

adotadas pela Entidade Executora para solucionar o problema apresentado e atas 

de reuniões realizadas pelo CAE para discutir o assunto 

Ofício nº 23/2019, de 

12/07/2019, encaminhado à 

Promotoria da Educação do 

Ministério Público Estadual 

Informa que o município de Natal-RN apresenta possíveis irregularidades na 

execução do Pnae, e relata que um mesmo fornecedor aparece como vencedor de 

diversas unidades escolares e insuficiência dos profissionais manipuladores de 

alimentos 

Ofício nº 24/2019, de 

12/07/2019, encaminhado para 

o Coordenadora Geral do Pnae 

- FNDE 

Informa que o município de Natal-RN apresenta possíveis irregularidades na 

execução do Pnae, e relata que um mesmo fornecedor aparece como vencedor de 

diversas unidades escolares e insuficiência dos profissionais manipuladores de 

alimentos 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos registros dos ofícios realizados em 2019. 

 

Dentre os expedientes encaminhados, destacam-se os Ofícios CAE nº 22, 23 e 

24/2019, de igual teor, que foram encaminhados respectivamente para a Secretaria Municipal 

de Educação, Promotoria da Educação do Ministério Público Estadual e Coordenadoria Geral 

do Pnae no FNDE, que aponta possíveis irregularidades na execução do Pnae pelo município. 

Nesses ofícios, o CAE alerta sobre a insuficiência dos manipuladores de alimentos para 

preparação da alimentação escolar e acerca da repetição de mesmo fornecedor em diversas 

unidades escolares, que estavam realizando compra direta de gêneros alimentícios, por meio da 

realização de pesquisa em três fornecedores.  
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Porém, tais comunicações não trouxeram resultados práticos até o final da coleta de 

dados dessa pesquisa (novembro de 2019), tendo em vista que não houve comunicação acerca 

das providências adotadas pela Secretaria Municipal de Educação para sanar as irregularidades 

apontadas nos ofícios, não havia sido concedida audiência com o Prefeito do município e não 

havia conhecimento acerca da apuração da denúncia pelo Ministério Público Estadual ou de 

realização de fiscalização pelo FNDE, conforme excerto de entrevista: 

Muito me aflige não ter esse retorno do FNDE, estar mandando denúncias e denúncias 

e eles simplesmente não retornam, uma prestação de contas desse ano não foi feita, 

[...] a Secretaria de Educação não fez a prestação de contas, e eu não tenho como 

avaliar essa prestação porque simplesmente não existe, não tem condições.  

[...] 

[...] essa compra direta é muito errada do jeito que está sendo feita por tanto tempo, 

por isso que eu repito é improbidade administrativa [...] e o FNDE não veio aqui, não 

se manifestou, não mandou o CECANE... (CONSELHEIRO nº 07).  

Registre-se que a realização de compra direta foi autorizada pela Secretaria 

Municipal de Educação em função da ausência de finalização do certame licitatório para 

aquisição de gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis) para atender a demanda dos 

diversos órgãos que compõem a Prefeitura Municipal do Natal-RN. Essa situação ensejou a 

emissão diversas autorizações para a realização da compra direta, embora o expediente inicial, 

Ofício Circular nº 25/2019-GS/SME, de 19 de março de 2019, tenha definido que “por se tratar 

de medida excepcional, a compra será utilizada para duas parcelas dos recursos recebidos 

compreendendo o período de março e abril/2019”.  (NATAL, 2019a, p. 3). 

Em que pesem os esforços de comunicação de irregularidades aos órgãos 

interessados, nos dois exercícios, o CAE não adotou mecanismos de comunicação das suas 

deliberações para a população, pois não houve publicidade das atas das reuniões, e as 

deliberações do conselho não ensejaram a emissão de resoluções, em função do 

desconhecimento dos conselheiros acerca do teor do artigo 6º do Regimento Interno desse 

conselho: 

Art. 6º [...] 

§ 3º As deliberações do CAE, observado o quórum estabelecido, serão tomadas pela 

maioria simples dos votos presentes à reunião, por intermédio de resoluções assinadas 

pelo Presidente, salvo as exceções previstas no Decreto nº 7.263/2003 e/ou neste 

Regimento. 

[...] 

§ 6º As resoluções do CAE serão publicadas em Boletim Administrativo do 

Município. (NATAL, [2001], p. 3-4). 

Apesar das dificuldades de evidenciar os resultados da atuação do CAE de Natal-

RN, as diferenças na amplitude e profundidade dos exames realizados nos dois exercícios foram 

refletidas na percepção acerca da atuação do conselho, que foi considerado pouco atuante em 

2018 e atuante em 2019 pelos conselheiros (quadro 14): 
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Quadro 14 - Percepção dos conselheiros acerca da atuação do conselho em 2018 e 2019 

 

Atuação em 2018 

Pouco atuante [...]. Porque não houve apoio da Secretaria Municipal de Educação, a gente ainda estava aos 

trancos e barrancos, faltou preparo e faltou união do grupo pra que se fizesse um trabalho melhor. 

(CONSELHEIRO nº 02) 

[...] eu não diria que foi bom o resultado, não diria porque nós não conseguíamos cumprir aquilo que era nossa 

missão, com os objetivos, nós não conseguimos cumprir, nós pedimos, nós gritamos, nós falamos, nós 

escrevemos, nós discutimos no conselho, mas os resultados foram bem preocupantes. (CONSELHEIRO nº 05). 

[...]  a gente é não atuante em visita, pouco atuante em solicitações, a gente pediu pouco, [...] foi atuante em 

movimento, né, em movimento, eu falo: a gente foi na SME (Secretaria Municipal de Educação), a gente foi na 

UF [UFRN], a gente falou com o CECANE [Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar], a gente 

procurou à Câmara; então, assim, muito atuante? Reuniões. 

[...] eu não posso achar que dez visitas, doze visitas, é atuante, num universo de 146. (CONSELHEIRO nº 06). 

Em 2018 nós fomos muito guerreiros nesse sentido de não ter carro e a gente ir mesmo assim, então eu considero 

uma bravura do conselho, então ele foi atuante. (CONSELHEIRO nº 07). 

Atuação em 2019 

Atuante [...] é uma equipe bacana, que a gente tenta, eu vou dizer tenta por uma questão de conhecimento mesmo, 

né [...] nós fizemos 13 [visitas] ano passado, até então [setembro/2019], nós já fizemos mais de 20, então a gente 

está evoluindo nesse sentido, nós temos discussões ricas, a gente faz muito ofício, a gente procura o Ministério 

Público [...] quando a [representante do Conselho Regional de Nutrição] assumiu [...], eu acredito também pelo 

conhecimento que ela tem, ela faz muito ofício, faz muita solicitação, a gente está sempre em cima, então, está 

tentando, é para fiscalizar, a gente vai atrás, então, eu acho que a gente é atuante. Eu não colocaria muito atuante, 

eu não coloquei muito atuante, porque a gente não pode contar com todo mundo. (CONSELHEIRO Nº 01). 

Foi um conselho atuante [...] conselho unido e mais preparado, mais capacitado, tem mais certeza do que vai 

fazer, do que pode fazer, do que quer fazer, do que vai fazer, tem mais conhecimento. (CONSELHEIRO nº 02). 

 [...] 2019 está um pouco mais atuante do que 2018? Está, porque a gente tem visitas regulares, a gente tem uma 

ligação maior lá com a secretaria, a gente encaminhou um número de ofícios muito maior [...] tanto para a 

secretaria, como para todos os órgãos que são ligados ao trabalho do CAE, como o Ministério Público, o FNDE, 

CECANE, enfim, então, a gente está mais atuante no sentido de supervisionar mais, de chegar mais perto, de 

querer saber realmente quais os problemas que estão envolvendo a alimentação escolar. (CONSELHEIRO nº 

07). 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas realizadas com conselheiros. 

 

Em concordância com as avaliações dos conselheiros, constatou-se que em 2018 a 

atuação do conselho foi insuficiente para acompanhar a execução do Programa no município 

de Natal-RN, em que pese os esforços empreendidos pelos conselheiros para solucionar a 

precariedade do apoio institucional do município, e que houve melhoria na atuação no exercício 

de 2019, conforme resumido no quadro 15. 
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Quadro 15 – Avaliação da categoria das ações de fiscalização 

 

Ações de fiscalização 2018 2019 

Vistorias em unidades 

escolares 

Utilização de roteiro nas vistorias: 13 

vistorias e 7 relatórios 

Utilização de roteiro nas vistorias: 18 

vistorias e 14 relatórios (até 

novembro/2019) 

Análise documental da 

execução 

Não houve análise da prestação de contas, 

mas houve análise não sistemática da 

documentação nas vistorias 

Análise de amostra das prestações de 

contas das escolas e análise não 

sistemática da documentação nas vistorias 

Acompanhamento de 

licitações e chamadas 

públicas 

Não realizado Não realizado 

Fonte: Elaboração da autora a partir dos dados coletados na pesquisa 

 

Os dados evidenciam que no exercício de 2019 ocorreram avanços relevantes quanto ao 

número de vistorias em unidades escolares, realização de análise de prestações de contas e 

comunicação de irregularidades aos órgãos interessados, refletindo a melhoria no apoio 

institucional e o aumento do conhecimento dos conselheiros acerca do Pnae e sua execução no 

município, embora não tenham sido realizadas ações de fiscalização das licitações e contratos 

e que não tenham sido dada publicidade às deliberações do conselho. 

 

3.2.2 O uso das informações públicas nas atividades de fiscalização 

 

Informação, segundo a Lei nº 12.527/2011, são “dados, processados ou não, que 

podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, 

suporte ou formato” (BRASIL, 2011, não paginado); sendo consideradas públicas, todas as 

informações de interesse particular, coletivo ou geral, excetuadas àquelas vinculadas às 

hipóteses de sigilo previstas em Lei (BRASIL, [2016]). 

As ações de fiscalização de acompanhamento do Pnae demandam a utilização de 

informações sobre a execução do programa, cujo caráter público está explicitado no artigo 7º 

da Lei nº 12.527/2011, que prevê o direito de obter informação relativa “à implementação, 

acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, 

bem como metas e indicadores propostos” (BRASIL, 2011, não paginado). Tais informações 

podem ser disponibilizadas em resposta às solicitações dos conselheiros ou estar disponíveis no 

portal da transparência do município, refletindo as duas vertentes da transparência em função 

da iniciativa: a transparência passiva e ativa, respectivamente (YAZIGI, 1999). 
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No que concerne às informações decorrentes da transparência passiva, verificou-se 

em entrevista que nenhum conselheiro solicitou individualmente informação sobre a execução 

do Pnae à Secretaria Municipal de Educação, tendo sido informado que os pedidos de 

informação foram realizados de forma institucional pelo Conselho, por meio de ofícios.  

Considerando que em 2018 não foram identificados expedientes de solicitação de 

informação à Secretaria Municipal de Educação e que não houve análise de prestação de contas 

para emissão do parecer conclusivo, conforme levantado em entrevistas, constatou-se que nesse 

exercício apenas foram utilizadas as informações disponibilizadas pelas unidades escolares, por 

ocasião das vistorias realizadas pelos conselheiros. Dessa forma, considera-se que as 

informações eram obtidas diretamente da unidade escolar responsável pela execução de parcela 

dos recursos transferidos para a alimentação escolar, não existindo registro acerca de 

solicitações de informação direcionadas a essas unidades. 

Por seu turno, o exercício de 2019 registrou uma ampliação nas informações 

solicitadas, uma vez que, além daquelas obtidas diretamente das unidades escolares, foram 

emitidos nove ofícios de solicitação de informação para subsidiar o monitoramento e 

fiscalização do Pnae, cujo teor e atendimento era informado em reuniões do conselho, conforme 

registrado nas atas.  

Acerca do atendimento a essas solicitações, foi esclarecido em entrevista que as 

respostas costumavam demorar e que não ocorriam de maneira uniforme, pois as solicitações 

encaminhadas ao Setor de Alimentação Escolar e Setor de Prestação de Contas da Secretaria 

Municipal de Educação eram sempre respondidas, as demandas enviadas ao gabinete dessa 

Secretaria às vezes eram respondidas, enquanto que o pedido encaminhado para o Prefeito não 

obteve resposta. Tal percepção foi corroborado pela análise do teor dos pedidos e respostas das 

solicitações encaminhadas para a Secretaria Municipal de Educação, discriminadas no quadro 

16, e na ausência de resposta à solicitação de audiência com o Prefeito, contida no Ofício nº 

10/2019, de 14/05/2019. 
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Quadro 16 - Cotejamento entre as solicitações de informações do CAE à Secretaria Municipal 

de Educação e a disponibilização das informações solicitadas 

(continua) 

Solicitação de informação à Secretaria Municipal 

de Educação 
Disponibilização das informações solicitadas 

Ofício nº 

04/2019, de 

10/04/2019 

Solicita lista das Unidades Escolares 

que finalizaram a Prestação de Contas 

do Repasse Federal referente ao Pnae 

do ano de 2018, considerando 

separadamente as unidades que 

contemplaram os dez repasses, das 

unidades que prestaram conta inferior a 

dez repasses; além de uma terceira lista 

com as unidades escolares que ainda 

não finalizaram a prestação de contas 

de 2018 

Memorando 

nº 50/2019 

– GS/SME, 

de 

16/05/2019 

Encaminha lista conforme solicitado 

Ofício nº 

09/2019, de 

06/05/2019 

Solicita informações se houve ou não 

bloqueio nas contas do FNDE referente 

aos recursos do Pnae no ano de 2018 e 

no corrente ano.  

Memorando 

nº 53/2019-

GS/SME, 

de 

23/05/2019  

Informa a ocorrência de sequestros 

judiciais em 2018 de recursos do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), 

no total de R5 1.822,74 (um mil, oitocentos 

e vinte e dois reais e setenta e quatro 

centavos) e esclarece que em 2019, não 

havia registo de nenhum evento dessa 

espécie.  

Ofício nº 

16/2019, de 

11/06/2019 

Solicita informações a respeito da 

defasagem no quantitativo de 

manipuladores de alimentos nas 

unidades escolares do Município, 

considerando que algumas escolas e 

CMEIS não estão ofertando 

alimentação escolar, e por 

consequência, liberando os alunos antes 

do horário regular. 

Sem 

resposta 
- 
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Quadro 16 - Cotejamento entre as solicitações de informações do CAE à Secretaria Municipal 

de Educação e a disponibilização das informações solicitadas 

(continua) 

Solicitação de informação à Secretaria Municipal 

de Educação 
Disponibilização das informações solicitadas 

Ofício nº 

17/2019, de 

11/06/2019 

Solicita cópia do(s) contrato(s) com 

a(s) empresais) responsável(is) pelos 

manipuladores de alimentos nas 

unidades escolares e obter 

esclarecimentos quanto a defasagem no 

quantitativo desses profissionais em 

cada unidade de ensino, 

comprometendo a execução do Pnae  

Sem 

resposta 
- 

Ofício nº 

18/2019, de 

11/06/2019 

Solicita as prestações de contas de 34 

unidades escolares selecionadas na 

amostra 

Sem 

documento 

de envio 

Envio de prestações de contas de apenas 17 

unidades escolares, que não continham os 

documentos completos da comprovação 

do uso dos recursos dos dez repasses 

mensais. 

Ofício nº 

22/2019, de 

12/07/2019 

Informa que o município de Natal-RN 

apresenta possíveis irregularidades na 

execução do Pnae, relata que um 

mesmo fornecedor aparece como 

vencedor de diversas unidades 

escolares e informa acerca da 

insuficiência dos profissionais 

manipuladores de alimentos 

Memorando 

nº 86/2019-

GS/SME, 

de 

22/08/2019 

Informa que a compra direta está 

ocorrendo porque não foi finalizado o 

processo licitatório e esclarece os 

quantitativos de merendeiras e auxiliares 

de cozinha de quatro unidades escolares. 

Ofício nº 

27/2019, de 

15/07/2019 

Réplica ao Memorando nº 53/2019-

GS/SME e solicita informar quais 

situações levaram aos referidos 

sequestros financeiros; quais 

providências foram tomadas por esta 

Secretaria; e se houve reposição do 

valor total de 1.822,74 (um mil, 

oitocentos e vinte e dois reais e setenta 

e quatro centavos) por parte da 

Prefeitura Municipal do Natal-RN, com 

recursos próprios. 

Sem 

resposta 

 - 
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Quadro 16 - Cotejamento entre as solicitações de informações do CAE à Secretaria Municipal 

de Educação e a disponibilização das informações solicitadas 

(conclusão) 

Solicitação de informação à Secretaria Municipal 

de Educação 
Disponibilização das informações solicitadas 

Ofício nº 

29/2019, de 

23/07/2019 

Solicita informar os nomes das 

Unidades Executoras que até aquela 

data não enviaram para a Secretaria 

Municipal de Educação (SME) a 

Prestação e Contas de nenhum repasse 

federal do ano de 2018, referente ao 

Programa Nacional de Alimentação 

Escolar.  

Memorando 

nº 80/2019-

GS/SME, 

DE 

02/08/2019-  

Encaminha relação das unidades escolares 

que não apresentaram prestação de contas 

do Pnae 

Ofício nº 

33/2019, de 

30/08/2019 

Solicita informar os critérios para 

distribuição dos merendeiros nas 

unidades escolares 

Sem 

resposta 
- 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos registros dos ofícios realizados em 2019. 

 

Na percepção dos conselheiros, as respostas encaminhadas às vezes eram 

completas, o que foi confirmado na análise do teor dos Memorandos encaminhados, que 

evidenciou que as respostas atenderam ao solicitado nos Ofícios CAE nº 04, 09 e 29/2019, mas 

não foram suficientes quanto aos pedidos dos Ofícios CAE nº 18 e 22/2019. Em relação à 

solicitação de envio das prestações de contas, contida no Ofício nº 18/2019, verificou-se que o 

atendimento foi parcial, uma vez que apenas foram encaminhadas prestações de contas de 

parcela das unidades escolares selecionadas, e que o Ofício nº 22/2019 não foi atendido, uma 

vez que não houve resposta para o questionamento do CAE. 

Verificou-se que o Ofício CAE nº 22/2019 alerta para possíveis irregularidades na 

execução do Pnae e aponta duas supostas irregularidades: a repetição de mesmo fornecedor em 

diversas unidades escolares que estavam realizando compra direta, por meio de pesquisa em 

três fornecedores, e a insuficiência dos manipuladores de alimentos nas unidades escolares. 

Porém, o Ofício nº 86/2019-GS/SME, de 22/08/2019, não responde ao que foi apontado, pois 

não informa sobre a adoção providências para a verificação da regularidade das compras 

realizadas pelas unidades escolares, nem evidencia a suficiência dos manipuladores de 

alimento. A resposta da Secretaria Municipal de Educação informa apenas que foi realizada 

reunião em 26/04/2019 com a 61ª Promotoria de Justiça de Natal-RN para tratar da ausência de 
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finalização dos trâmites desse procedimento licitatório, discrimina quais os ofícios circulares 

que autorizaram a compra direta até àquela data e informa a quantidade de manipuladores de 

alimentos de quatro unidades escolares.  

Portanto, a análise do atendimento aos nove ofícios de solicitação de informação 

do CAE evidencia que não houve resposta a quatro expedientes, que o Ofício CAE nº 18/2019 

foi respondido parcialmente, não houve resposta pertinente ao Ofício CAE nº 22/2019, e que 

as solicitações dos Ofícios CAE nº 04, 09 e 29/2019 foram respondidas. Tais constatações estão 

em consonância com os achados de Michener, Contreras e Niskier (2018), que apontam que 

no Brasil menos da metade das solicitações de informação obtém resposta do governo. 

As constatações acerca do atendimento às solicitações de informação do CAE 

indicam que a Secretaria Municipal de Educação precisa avançar no fornecimento de 

informações tempestivas, completas e suficientes, que atendam aos atributos de visibilidade e 

capacidade de inferência apontados por Zuccolotto, Teixeira e Riccio (2015), e permitam a 

realização de deduções a partir delas. Nesse sentido apontam as percepções dos conselheiros 

acerca da suficiência das respostas encaminhadas pela Secretaria Municipal de Educação: 

Porque nesse caso do desvio de recursos, a pergunta foi ‘Houve desvio de recursos do 

Pnae?’, a resposta foi ‘Houve’, mas ninguém sabe onde foi usado, porque, se já foi 

ressarcido. (CONSELHEIRO nº 01). 

É sempre assim, vem uma resposta sempre insuficiente, [...] nós estamos esperando 

saber a quantidade de profissionais manipuladores por escola e eles ainda não 

conseguiram, pergunta e passa para o outro setor: ‘não, quem deve saber disso aí é o 

setor de engenharia, setor não sei de quê’.  

[...] 

A verdade é que dificilmente a gente recebe uma resposta completa que não esteja 

faltando algum detalhe, por exemplo, no caso do sequestro do recurso da merenda, 

eles disseram que sim e pronto, não disseram porque, quando foi, quando foi 

devolvido, com qual recurso foi usado para ser devolvido, só disse que sim e pronto, 

então, não é uma resposta completa. (CONSELHEIRO nº 02). 

[...] A gente está fiscalizando um trabalho que está em dificuldade e eles não facilitam 

a parte da gente saber realmente onde está problema, é tipo assim, “Ande com suas 

próprias pernas, se você quer saber o que está causando isso, vá atrás você, procure 

saber você”, [...] mas a gente tem feito, graças a Deus, um ótimo trabalho de 

diagnosticar através de documentos, através de publicações, tudo o que a gente precisa 

para reportar aos nossos superiores, que é o FNDE, o Ministério Público. 

(CONSELHEIRO nº 07). 

Apesar das dificuldades identificadas quanto ao atendimento às solicitações e 

insuficiência de parte das respostas, os membros do Conselho informaram que o principal uso 

das informações obtidas foi a realização do parecer conclusivo do ano letivo de 2018, uma vez 

que as respostas encaminhadas não demonstraram a devolução do valor submetido ao sequestro 

judicial e evidenciaram a precariedade do controle sobre as prestações de contas das unidades 

escolares, que foram dois dos três itens que fundamentaram o parecer pela desaprovação das 

contas. 
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Quanto às informações disponíveis no Portal da Transparência do Município, 

decorrentes da transparência ativa, verificou-se que os conselheiros não utilizaram o portal para 

acessar informações acerca da execução do Pnae nos dois exercícios, embora tenham solicitado 

informações que fazem parte dos dados de disponibilização obrigatória nesse ambiente virtual, 

como contratos e valores recebidos do Programa. Essa situação foi assim resumida por um 

conselheiro: 

Não utilizei [o Portal da Transparência], porque eu não sabia [da existência] - é 

questão de prática, né – é como eu falei para você, é aquele muro invisível. Existe, 

mas eles não nos incentivam, se você não tem essa prática, você nem vai querer 

procurar; é como um muro invisível, se você está acostumado a seguir um 

determinado caminho, aí não abre os olhos ‘pode ser que este seja outro caminho’ 

(CONSELHEIRO nº 02). 

Dessa forma, evidencia-se que os dados da transparência ativa não foram utilizados 

nos dois exercícios avaliados e que houve ampliação do uso dos dados da transparência passiva 

no exercício de 2019, conforme resumido no quadro 17. 

 

Quadro 17 -  Avaliação da categoria do uso das informações públicas 

 

Uso das Informações públicas 2018 2019 

Transparência Ativa 
Ausência de uso do Portal da 

Transparência de Natal 

Ausência de uso do Portal da 

Transparência de Natal 

Transparência Passiva 
Informações coletadas nas vistorias 

das unidades escolares 

Informações coletadas nas vistorias 

das unidades escolares e 

disponibilizadas pela Secretaria 

Municipal de Educação 

Fonte: Elaboração da autora a partir dos dados coletados na pesquisa 

 

Assim, constata-se que no exercício de 2018 foram utilizadas apenas as 

informações disponibilizadas pelas unidades escolares por ocasião da realização das vistorias, 

e que no exercício de 2019, além desses dados, também foram consideradas as informações 

disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Educação, ampliando as possibilidades de 

exercício do controle social, embora o portal da transparência não tenha sido utilizado como 

ferramenta para acesso à informação nos dois exercícios. 
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3.3 Conversão das informações públicas em ação de fiscalização 

 

O processo de conversão das informações públicas em ação de fiscalização depende 

da ocorrência de diversas condições relacionados ao Poder Público e ao potencial usuário dessas 

informações, que abrangem a transparência governamental (MENDIETA, 2012), a busca pela 

informação pelo interessado, a capacidade desse usuário compreender e fazer deduções a partir 

desse dados (HEALD, 2006; ZUCCOLOTTO; TEIXEIRA; RICCIO, 2015), além da decisão 

de utilizar as informações acessadas em ação de fiscalização. 

A análise desse processo no âmbito do CAE de Natal-RN revelou que as condições 

que dificultaram a utilização das informações públicas em ações de fiscalização estavam 

presentes em todas as etapas e poucos foram os aspectos que contribuíram para a conversão. 

Constatou-se que os obstáculos predominantes estavam relacionados a existência da 

informação pública, que deveria estar disponível ou ser disponibilizada, e que as condições que 

favoreceram esse processo tinham vínculo com o interesse dos conselheiros do CAE em obter 

as informações da execução do Pnae no município de Natal-RN. 

Essas informações públicas podem ser obtidas por dois caminhos: acessando Portal 

da Transparência do Município, no que concerne aos dados de disponibilização obrigatória, que 

abrange licitações, chamadas públicas, contratos e pagamentos, resultado da transparência 

ativa; ou por meio de solicitação ao Poder Executivo Municipal, que deve responder a qualquer 

pedido de informação pública ou indicar a localização desse dado no Portal de Transparência 

Municipal, na modalidade da transparência passiva. 

No que concerne à transparência ativa do município, verificou-se que o Portal da 

Transparência de Natal-RN não foi utilizado como meio de acesso aos dados relativos ao Pnae, 

conforme levantado em entrevistas, que evidenciaram que seis conselheiros nunca acessaram o 

portal municipal e que um membro às vezes utiliza o portal municipal para buscar informações 

sobre licitação e servidores, mas não conseguiu obter dados da execução desse programa.  

Quanto ao grupo de conselheiros que nunca utilizou o Portal da Transparência 

Municipal, foram apontados variados motivos para essa ausência, especialmente quanto ao 

desconhecimento da existência desse site institucional e questionamentos acerca da 

confiabilidade e tempestividade dos dados, conforme se verifica no quadro 18. 
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Quadro 18 - Comentários dos conselheiros acerca dos motivos para não utilizar o Portal da 

Transparência do Município de Natal-RN 

 

Conselheiro Comentário 

1 

[...] eu falho com relação a isso, mas é tempo. 

[...] 

Eu me “acomodo” por saber que a presidenta do CAE o fará e em reunião ela passará as 

informações.  

2 Não sabia [da existência do Portal]. 

3 Não tenho interesse, por incrível que pareça, de ir na prefeitura e olhar no site, não. 

4 Não entendo [as informações disponibilizadas] e não sabia da existência do site  

5 

Acho que de nada adianta para a obtenção da boa atuação do CAE [...] ali não tem os dados que o 

CAE precisa.  

[...] 

Porque eu não sei dos dados da internet, os dados do portal da transparência, se ali está a realidade 

[...] 

7 

[...] talvez tenha [no Portal da Transparência municipal] o que é que gastam com alimentação 

escolar, mas assim até que ponto está atualizado, porque eu estou olhando a prestação de contas e 

sei que ela está desatualizada. 

[...] Eu não sei que ferramentas, como eu posso usar esse portal da transparência como ferramenta 

para o meu trabalho do CAE, eu não sei. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas com conselheiros. 

 

A análise dos comentários revela que o uso do Portal da Transparência Municipal 

não é percebido como meio de acesso a informações úteis para a fiscalização do Pnae, o que 

reduziria a dependência em relação ao Poder Público, além de agilizar o acesso a esses dados. 

Registre-se que agilidade de acesso e a compatibilidade das informações disponíveis com a 

necessidade informacional dos conselheiros foram considerados, na pesquisa de Sousa (2017), 

aspectos que contribuíram para o processo de difusão da transparência pública entre os 

conselheiros de Conselhos Municipais de Saúde, tendo sido apontado que o uso dos portais 

governamentais de informação foi considerada vantajoso em relação a outros veículos de 

transparência pública, como os diários oficiais. 

No caso do CAE de Natal-RN, a ausência de percepção dos conselheiros quanto a 

compatibilidade das informações de disponibilização obrigatória com a necessidade 

informacional do conselho pode estar relacionada com a estratégia escolhida pelos conselheiros 

para acompanhamento do Pnae, que não incluiu o uso dos dados vinculados à transparência 

ativa.  
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A fiscalização realizada em 2018 e 2019 enfocou nas vistorias das unidades 

escolares, nas quais eram avaliadas as condições físicas e higiênicas, verificada a aceitação e o 

cumprimento do cardápio, e realizadas orientações a partir das situações impróprias verificadas. 

Tais atividades foram realizadas pela maioria dos membros do conselho, conforme indicado na 

tabela 2.  

 

Tabela 2 - Atividades de fiscalização realizadas pelos conselheiros do CAE em 2018 e 2019 

 

Atividades de Fiscalização 

Quantidade de 

conselheiros que 

realizaram a atividade 

Visitar as escolas 7 

Verificar as condições higiênicas das escolas 7 

Verificar disponibilidade de gêneros alimentícios 6 

Verificar a aceitabilidade do cardápio 6 

Verificar o cumprimento do cardápio planejado 6 

Orientar as merendeiras 5 

Orientar quanto ao armazenamento de gêneros alimentícios nas escolas 5 

Acompanhar a distribuição das refeições 4 

Verificar os pagamentos realizados com recursos do Pnae 4 

Participar na análise da prestação de contas 3 

Acompanhar as licitações e/ou chamadas públicas 0 

Acompanhar a execução dos contratos de compra de gêneros alimentícios ou de 

fornecimento de merenda 
0 

Fonte: Elaborada pela autora a partir do conteúdo das entrevistas 

 

Verificou-se que as oito primeiras atividades elencadas na tabela 2, que abrangem 

as atividades de visitar as escolas até acompanhar a distribuição das refeições, eram realizadas 

por ocasião da vistoria da unidade escolar, que era orientada por roteiro que não contemplava 

a análise documental (ANEXO A). Porém, alguns conselheiros incluíram a análise documental 

nas suas vistorias, obtendo os documentos referentes aos pagamentos diretamente com a 

unidade escolar, o que indica o aprimoramento da ação de fiscalização, ainda que de forma não 

sistemática. 

Entretanto, esse avanço não incluiu a análise de contratos, licitações e chamadas 

públicas nos exercícios de 2018 e 2019, o que pode refletir as carências técnicas dos 

conselheiros do CAE, conforme resumido por um membro do Conselho acerca do planejamento 

das ações do exercício de 2018, que esclareceu que “houve plano de ação, mas não houve 
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elaboração [...] a gente não sabia, a gente fazia ‘Vambora, vamos fazer visita!’” 

(CONSELHEIRO nº 06).  

A insuficiência do conhecimento técnico é uma das possíveis causas para o 

insucesso das tentativas realizadas pelo único conselheiro entrevistado que informou ter tentado 

obter dados da execução do Pnae no site institucional. Esse conselheiro considera que a 

existência do Portal da Transparência Municipal “é só pra dizer que tem”, pois não conseguiu 

encontrar os dados e apontou dificuldades de compreensão das informações existentes nesse 

site institucional, agravadas pela ausência de ferramentas que auxiliem o usuário leigo, 

conforme trecho da entrevista transcrito a seguir.  

Não era fácil de entender, era para contador entender, tinha que vir com o manual 

explicativo, para você entender o que é aquilo, os códigos, os números, todas as coisas, 

não é para um leigo, [...] não foi feito para leigo, foi feito para técnico. Não adianta 

você colocar lá no portal da transparência se não há um explicativo ou não é feito um 

diálogo que pessoas leigas consigam entender  

[...] 

Apesar de fornecer informações, tratando-se do grande público, ele [o Portal da 

Transparência de Natal-RN] não esclarece. Ele informa, mas não explica. Não existe 

um acompanhamento, não existem termos, os documentos, eles não conseguem a 

transparência de informação [...] você que é fora do circuito, você não tem como 

entender [...]. (CONSELHEIRO nº 06). 

Tal percepção converge com os apontamentos de Abdala e Torres (2016) que 

concluíram que os portais não são orientados para os usuários e para facilitar o controle social, 

e com as observações de Viana (2010), que ressalta a necessidade de que a informação seja 

apresentada de forma didática e simples.  

Ressalte-se que a LAI prevê requisitos mínimos que devem ser atendidos pelos 

portais da transparência, que incluem “conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita 

o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil 

compreensão” (BRASIL, 2011, não paginado), e que tais requisitos devem ser regulamentados 

pelo ente da federação.  

Todavia, a regulamentação realizada pelo município de Natal-RN, por meio do 

Decreto nº 10.087/2013, não traduziu o requisito citado em parâmetros e procedimentos que 

facilitassem o uso do portal pelo usuário leigo, embora tenha previsto em seu artigo 2º que o 

acesso à informação “será efetivado mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma 

transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão” (NATAL, 2013, p. 1). 

Assim, tal constatação juntamente com os apontamentos de Viana (2010) e de 

Abdala e Torres (2016) indicam a necessidade de que a legislação nacional avance na definição 

parâmetros operacionais a serem observados nos portais da transparência públicos, uma vez 

que Zuccolotto e Teixeira (2017) evidenciaram que a existência de regras institucionais de 
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âmbito nacional tem colaborado para o incremento e volume da informação disponibilizada em 

portais da transparência. 

Além dos aspectos relativos à construção do portal e da existência de ferramentas 

facilitadoras para a utilização da plataforma pelo usuário leigo, foram também apontadas 

dificuldades relativas ao conhecimento prévio necessário para encontrar e interpretar as 

informações acessadas, além da noção de quais dados devem estar disponíveis no Portal da 

Transparência Municipal, conforme demonstrado no quadro 19. 

 

Quadro 19 – Dificuldades apontadas pelos conselheiros para o uso dos dados públicos 

 

Comentários dos conselheiros 

Eu acho que é falta de conhecimento das pessoas que os dados são acessíveis, se a gente tivesse esse 

conhecimento de que tem informação que você pode acessar direto, as pessoas desconhecem. (CONSELHEIRO 

nº 01). 

(Ausência de) capacitação e esclarecimento, “olhe, existe, não é um bicho de sete cabeças”, que às vezes a pessoa 

tem preguiça de querer saber. “Não. Olhe, existe e não é difícil de você fazer”, mostre o caminho, o caminho 

existe e é fácil de usar. (CONSELHEIRO nº 02). 

Não há um treinamento de capacitação para que os conselheiros estejam aptos para ler os números e entender as 

informações. (CONSELHEIRO nº 06) 

Formação, capacitação sobre o serviço público em geral, como por exemplo isso, o portal da transparência, eu 

não sei que ferramentas ele me propõe e isso é uma formação que eu poderia ter. (CONSELHEIRO nº 07). 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas com os conselheiros. 

 

As percepções dos conselheiros acerca das dificuldades para uso das informações 

públicas convergem com o entendimento de Heald (2006) que defende que a efetividade da 

transparência depende de receptores capazes de entender e utilizar as informações, conforme 

destacado nos seguintes comentários: 

Não me ajudou [na fiscalização] o portal e eu não tinha os documentos, e quando eu 

tinha os documentos, eu não sabia como olhar, porque nunca houve um treinamento 

que ensinasse a gente como olhar essa questão da prestação de contas, nem do 

município, nem das escolas. Nunca fomos treinados para isso.  (CONSELHEIRO nº 

06). 

Só através da capacitação a gente sabe como utilizar aqueles dados, senão são só 

dados, isso é até no próprio serviço público, por vezes os dados se tornam só dados, 

só fica na estatística, porque os dados não são utilizados, não são aprimorados e não 

são utilizados para o serviço público em si; é isso: formação e capacitação. 

(CONSELHEIRO nº 07). 

Tais observações apontam a necessidade de capacitação ampla dos conselheiros, o 

que está em consonância com o observado por Cotta, Cazal e Rodrigues (2009), que 

constataram a mesma situação em relação aos membros de Conselho Municipal de Saúde. No 
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caso do CAE de Natal-RN, a análise das ações realizadas e dos apontamentos dos conselheiros 

indicam a necessidade de aprofundamento dos conhecimentos acerca do Pnae, e de construção 

dos conhecimentos indispensáveis para a análise documental e utilização dos dados de 

disponibilização obrigatória no portal municipal. 

Outra causa possível para o insucesso em acessar os dados acerca da execução do 

Pnae é que esses dados não estivessem disponíveis no Portal da Transparência de Natal-RN por 

ocasião da tentativa de consulta realizada pelo conselheiro em 2018. Tal possibilidade está em 

consonância com o resultado da avaliação da transparência pública do município de Natal-RN 

realizada naquele exercício pela Controladoria-Geral da União (CGU), por meio do indicador 

Escala Brasil Transparente – Avaliação 360º (EBT 360º), que é utilizado para monitorar a 

transparência pública em estados e municípios brasileiros (BRASIL, 2018b). 

Esse indicador avaliou a transparência ativa e passiva, e pontuou a transparência 

ativa de Natal-RN com a nota de 3,45 numa escala de 0 a 5 para esse quesito, tendo sido 

identificada fragilidades na disponibilização de informações sobre contratos e licitações, uma 

vez que não foi localizada a possibilidade de consulta ao conteúdo integral dos editais, aos 

resultados das licitações e ao conteúdo de contratos (BRASIL, 2018b). 

Registre-se que a verificação da existência desses dados no Portal da Transparência 

de Natal-RN em 2019 identificou as mesmas fragilidades com relação aos dados da execução 

do Pnae, pois a consulta realizada por meio da ferramenta de pesquisa de conteúdo existente no 

site não localizou o contrato de terceirização de mão-de-obra que inclui os manipuladores de 

alimentos, o contrato de fornecimento de gêneros alimentícios vigente em 2018, o processo 

licitatório para aquisição de alimentos realizado ao longo de 2019 e a chamada pública 

vinculada a agricultura familiar (NATAL, 2019b). 

Essa consulta também não localizou os pagamentos aos fornecedores de gêneros 

alimentícios, que foram realizados em sua maioria pelas unidades escolares em função da 

execução descentralizada do programa, embora existissem quatro unidades escolares que eram 

atendidas diretamente pela Secretaria Municipal de Educação.  

A ausência de localização desses dados no Portal da Transparência de Natal-RN 

converge com a percepção de Coelho et al. (2018) de que os portais governamentais brasileiros 

são construídos apenas para atender às exigências legais, e com o entendimento de Araújo e 

Mello (2016), que apontam que a adesão dos gestores em cumprir às determinações legais é 

uma das condições indispensáveis para a eficácia da LAI. 

No caso do município de Natal-RN, pode-se afirmar que não houve adesão à LAI 

no que concerne à transparência dos dados de execução do Pnae, o que pode indicar a 
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necessidade de realização de ações pelos órgãos de controle que imponham o ônus da suspensão 

do recebimento de transferências voluntárias federais, conforme previsto no artigo 2º da Lei da 

Transparência (BRASIL, 2009b), o que está em consonância com as observações de Coelho et 

al. (2018) acerca da importância da ação do enforcement da legislação em relação à prática 

governamental de transparência no Brasil. 

Dessa forma, há indicativos de que não houve a conversão de dados de 

disponibilização obrigatória no Portal da Transparência de Natal-RN em ação de fiscalização 

pelo CAE em função da inobservância das regras de transparência ativa quanto aos dados de 

execução do Pnae, tendo em vista que a existência de dados acessíveis é uma condição primária 

para a transparência pública. Além disso, também foi verificado que a segunda condição para 

efetividade da transparência, que é a existência de receptores capazes de interpretar e utilizar as 

informações, caso estivessem disponíveis, também não estava atendida em relação aos 

membros do CAE de Natal-RN. 

No que concerne ao uso das informações vinculadas à transparência passiva, 

verificou-se que houve dificuldade de acesso às informações solicitadas pelos conselheiros à 

Secretaria Municipal de Educação e às unidades escolares, que foram as principais fontes de 

dados relativos à execução do Pnae. 

O atendimento às solicitações de informação encaminhadas à Secretaria Municipal 

de Educação foi caracterizado pela incompletude e intempestividade em 2019, embora tenham 

sido disponibilizadas informações e parte das prestações de contas das unidades escolares; 

enquanto que em 2018 não foram identificados pedidos de informação encaminhados pelo 

CAE. 

Registre-se, por oportuno, que em ambos os exercícios não foi disponibilizada a 

prestação de contas consolidada referente a execução do Pnae do exercício anterior, que deveria 

conter as informações consolidadas de todas as unidades escolares do município que executam 

o programa de forma descentralizada, com vistas a demonstrar como ocorreu da execução do 

programa e subsidiar a emissão do parecer conclusivo pelo CAE. 

A percepção dos conselheiros entrevistados foi de que essa ausência não havia 

motivado ação do FNDE para a responsabilização de gestores pelo descumprimento dessa 

obrigação legal, o que pode corroborar o entendimento de Michener, Contreras e Niskier 

(2018), de que a ausência de disponibilização de informação pública, no qual se inserem as 

prestações de contas, costuma ter custos particularmente baixos quando o controle institucional 

é fraco ou inexistente. Nesse sentido apontam os seguintes comentários de conselheiros: 
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[...] essa falta de prestação de contas, como é que um município não presta contas e o 

FNDE não se manifesta em relação a isso, ‘ah, ocorreu um problema no sistema’, ‘sim 

e quem vai resolver esse sistema, não é você, FNDE que tem que resolver?’ 

(CONSELHEIRO nº 07). 

[...] acho que tem que haver uma fiscalização maior por parte do CAE, do Pnae 

nacional, da gestão do Pnae do FNDE, tem que estar mais presente nos conselhos, 

sabendo o que está acontecendo, não permitindo que se faça o que feito, assinar um 

parecer, aprovar uma prestação de contas sem que se apresente os documentos. 

(CONSELHEIRO nº 05). 

Considerando que as respostas às solicitações do conselho são manifestações da 

transparência passiva do município, pois se tratam em essência ao direito de obter informação 

pública, constata-se que a transparência passiva da Secretaria Municipal de Educação reflete o 

nível da transparência passiva municipal apontado no indicador EBT 360º. Dentre outros 

aspectos, essa avaliação apontou que duas dentre as três perguntas encaminhadas pelo avaliador 

não foram respondidas, tendo pontuado no quesito da transparência passiva com a nota de 2,75 

numa escala de 0 a 5 pontos (BRASIL, 2018b). 

Quanto às informações solicitadas por ocasião das vistorias das unidades escolares, 

embora não existam registros documentais desses pedidos, as entrevistas com os conselheiros 

revelaram dificuldades de acessar as prestações de contas dessas unidades em função da 

inexistência, desorganização ou indisponibilidade da documentação, conforme excerto de 

entrevistas: 

Há escolas em que a gente chega e não está feita a prestação de contas, nem um mês, 

então, você não tem como fiscalizar uma coisa que não existe. (CONSELHEIRO nº 

01).  

Porque a gente estava tendo muita dificuldade [...] A gente se deparou muito em 

nossas visitas desse ano, de chegarem, e o gestor não ter a documentação – ‘Não, está 

com o gestor financeiro’, eles têm muito isso, o gestor pedagógico e o gestor 

financeiro, ‘ah, tá com o gestor financeiro, só ele tem acesso’, eu já cheguei em uma 

escola ‘não, está com meu contador, só meu contador que tem acesso, só meu 

contador’  

[...] 

A intenção é avisar antes as escolas para que ela deixe o documento, a base 

documental de prestação de contas disponível e organizada, porque às vezes a gente 

chega e diz assim ‘isso está muito desorganizado’. (CONSELHEIRO nº 07). 

A ausência de realização das prestações e a desorganização desses documentos 

representam uma fragilidade da execução do Pnae, tanto das unidades escolares, como da 

Secretaria Municipal de Educação, a quem cabe realizar a orientação e monitoramento da 

execução descentralizada, de forma a garantir a observância das diretrizes do Pnae e a 

regularidade da execução. No caso de Natal-RN, as dificuldades de acesso às prestações de 

contas das unidades escolares evidenciam a precariedade desse monitoramento, que pode 

comprometer a fidedignidade da prestação de contas consolidada à realidade da execução do 

programa no município. 
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Em que pesem tais obstáculos para acessar informações sujeitas à transparência 

passiva, as entrevistas revelaram que houve conversão dessas informações públicas em ação de 

fiscalização pelos conselheiros do CAE, uma vez que dados de documentos comprobatórios de 

despesa subsidiaram a verificação do estoque da unidade escolar, e que o parecer conclusivo 

referente ao exercício de 2018 considerou o teor de respostas emitidas pela Secretaria Municipal 

de Educação e a análise de documentos disponibilizados em atendimento às solicitações dos 

conselheiros. 

Assim, constata-se que o processo de conversão das informações públicas 

decorrentes da transparência passiva em ação de fiscalização ocorreu de forma limitada, em 

função das dificuldades de acessar essas informações, e que as ações desenvolvidas pelos 

conselheiros para monitoramento do Pnae nos dois exercícios foram fundamentadas na 

inspeção física de unidades escolares, com uso restrito e não sistemático das informações 

públicas da execução do Pnae. 

No que concerne às condições que colaboraram para a conversão das informações 

públicas em ação de fiscalização, foi identificado que o compromisso dos conselheiros com o 

cumprimento de sua atribuição foi a principal condição favorável a esse processo, o que 

confirma o entendimento de Gohn (2002) de que o engajamento dos conselheiros é um recurso 

essencial em processos participativos vinculados a gestão pública local.  

Esse engajamento esteve materializado nos pedidos de informação e documentos 

referentes à execução do Pnae, nas ações que buscaram garantir o acesso à informação, como a 

Audiência Pública na Câmara de Natal-RN e a denúncia ao Ministério Público Estadual, além 

da estratégia utilizada para analisar a prestação de contas do município, por meio de verificação 

de amostra das prestações de contas das unidades escolares, o que viabilizou a utilização de 

informações públicas na fiscalização do Pnae. 

Atrelado a esse compromisso dos conselheiros, o processo de conversão das 

informações públicas em ações de fiscalização também foi favorecido pela dinâmica do CAE 

de Natal-RN, que possibilitou participação e a troca de informações e experiências entre os 

conselheiros, promovendo o avanço das ações realizadas pelo CAE nos dois exercícios.  

Conclui-se que foram múltiplos os aspectos que dificultaram o processo de 

conversão das informações públicas em ação de fiscalização pelo CAE de Natal-RN, conforme 

resumido no quadro 20, e que as condições favoráveis a esse processo não foram suficientes 

para superar plenamente tais obstáculos.  
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Quadro 20 – Avaliação da dimensão da conversão 

 

Categoria Variável 2018 2019 

Disponibilização 

das informações 

públicas 

Transparência 

Ativa 

Ausência de dados de execução 

do PNAE no Portal da 

Transparência de Natal 

Ausência de dados de execução do 

PNAE no Portal da Transparência 

de Natal 

Transparência 

Passiva 

Dificuldade de acesso às 

informações das unidades 

escolares por desorganização ou 

ausência de documentos 

Dificuldade de acesso às 

informações das unidades escolares 

por desorganização ou ausência de 

documentos 

- 

Respostas incompletas e 

intempestivas da Secretaria 

Municipal de Educação 

Ação do 

Conselheiro 

Busca da 

informação 

pública 

Restrito as solicitações de 

informação durante as vistorias 

Solicitações de informação às 

unidades escolares e à Secretaria 

Municipal de Educação 

Realização de 

deduções a 

partir do dado 

público 

Restrita às informações coletadas 

nas vistorias 

Deduções a partir das informações 

disponibilizadas pelas unidades 

escolares e pela Secretaria 

Municipal de Educação 

Uso do dado 

público na 

fiscalização 

Não identificado 

Emissão do Parecer Conclusivo e 

nas comunicações de 

irregularidades 

Fonte: Elaboração da autora a partir dos dados coletados na pesquisa 

 

Constatou-se que, dentre as condições que dificultaram a conversão das 

informações públicas, houve destaque para categoria da disponibilização das informações 

públicas, que foi caracterizada pela a insuficiência da transparência quanto à execução do Pnae 

pelo município, tendo em vista a ausência de dados de disponibilização obrigatória no Portal 

da Transparência de Natal-RN e pela incompletude e intempestividade das respostas às 

solicitações dos conselheiros.  

Tal situação limitou o exercício do controle social pelo CAE de Natal-RN, tendo 

em vista que, segundo Mendieta (2012), o amplo acesso das dados públicos é condição 

necessária para a fiscalização das ações governamentais e para a participação não manipulada 

do cidadão na gestão pública. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa analisou os aspectos que influenciam o uso de informações 

públicas municipais nas ações de controle social do Conselho de Alimentação Escolar de Natal, 

por meio do exame de condições internas e externas para a atuação do conselho em 2018 e 

2019, as ações de fiscalização e o uso das informações públicas nessas atividades.  

O percurso metodológico identificou que o processo de conversão foi dificultado 

principalmente por aspectos externos ao conselho, com destaque para a insuficiência da 

transparência pública de Natal-RN e a precariedade do apoio institucional disponibilizado ao 

conselho; e foi favorecido por condições internas ao conselho, em especial o compromisso e 

engajamento dos conselheiros e a dinâmica de funcionamento do CAE, em que pese a 

insuficiência do conhecimento técnico dos membros do conselho. 

Tais aspectos foram evidenciados por meio da execução dos três objetivos 

específicos dessa pesquisa, cujos procedimentos metodológicos se mostraram adequados, pois 

as técnicas utilizadas permitiram o cotejamento dos dados coletados em diferentes fontes, por 

meio da triangulação, trazendo maior confiabilidade ao resultado da pesquisa. 

Por meio do alcance do primeiro objetivo específico, a pesquisa descreveu a 

dinâmica do funcionamento do Conselho de Alimentação Escolar de Natal, o perfil dos 

conselheiros e o apoio disponibilizado pelo município, tendo evidenciado que os dois primeiros 

aspectos contribuíram para a atuação do conselho nos exercícios de 2018 e 2019, que foi 

impactada negativamente pelo terceiro aspecto avaliado. 

A avaliação das normas, procedimentos e práticas refletidos na dinâmica interna de 

funcionamento do CAE evidenciou que o conselho já ultrapassou os estágios iniciais de 

institucionalização e formalização, pois foi constatada a regularidade e formalidade das 

reuniões do conselho, além da existência de normativos que estabelecem as regras de 

funcionamento. Porém, esses normativos não estavam atualizados e não foram observados em 

sua integralidade, especialmente quanto a emissão de resoluções para formalização e 

publicidade das deliberações do conselho, o que constitui uma fragilidade. 

O desenho institucional do CAE aliado ao critério adotado para ocupação dos 

assentos da sociedade civil organizada, que restringe os representantes desse segmento às 

indicações do Conselho Regional de Nutrição e Conselho Regional de Contabilidade, 

impossibilitou a participação de outros grupos interessados. Tal configuração pode ser 

indicativa de menor nível de representatividade social, uma vez que esse é o único segmento 

que permitiria a participação de grupos não vinculados diretamente às unidades escolares. 
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Porém, esse desenho institucional favoreceu a atuação do CAE de Natal, em virtude 

dos conhecimentos técnicos dos representantes dessas instituições, que ocuparam o cargo de 

Presidente nos dois exercícios, tendo resultado na prevalência do segmento da sociedade civil 

organizada, que exerceu maior influência do que os demais segmentos nas decisões do 

conselho, e proporcionou autonomia técnica em relação ao Poder Executivo.  

A prevalência do segmento da sociedade civil organizada difere dos apontamentos 

de Carneiro (2002) e Lüchmann (2006) de que o Poder Executivo costuma ser o segmento com 

maior poder de influência, porém está em consonância com as observações dessas autoras 

quanto ao desequilíbrio de poder entre os conselheiros em decorrência da assimetria 

informacional (LÜCHMANN, 2006), e quanto a heterogeneidade entre as instituições da 

sociedade civil, que nem sempre possuem membros com capacidade técnica para intervir nas 

deliberações do conselho (CARNEIRO, 2002). 

Ressalte-se que as diferenças no conhecimento técnico e experiência entre os 

membros não representaram obstáculos à participação dos conselheiros, pois foram adotadas 

práticas inclusivas e democratizantes, que proporcionaram a troca de conhecimentos e a 

colaboração dos membros de todos os segmentos, superando a concentração de poderes no 

cargo de Presidente.  

A análise do perfil dos conselheiros titulares combinada com a identificação das 

ações de fiscalização realizadas nos dois exercícios revelou que o engajamento dos membros 

foi o aspecto que mais contribuiu para a conversão das informações públicas em ações de 

fiscalização e para atuação do CAE, que também foi favorecida pelo alto nível de escolaridade 

dos conselheiros entrevistados, corroborando o entendimento de Carneiro (2002) de que a 

efetividade dos conselhos tem relação com o perfil e a trajetória pessoal e profissional dos seus 

membros. 

Em contrapartida, o principal obstáculo à atuação do CAE foi a precariedade do 

apoio oferecido pela Secretaria Municipal de Educação, especialmente no exercício de 2018, 

que foi caracterizado pela insuficiência das condições materiais, falta de transporte para os 

conselheiros e ausência de resposta às solicitações do conselho e de disponibilização da 

prestação de contas. Tais condições adversas dificultaram a atuação do conselho, que foi 

considerada insuficiente em 2018, tendo impactado diretamente a realização do Parecer 

Conclusivo do CAE, que foi realizado sem que os conselheiros tivessem acesso à prestação de 

contas do programa. 

Porém, os conselheiros do CAE buscaram superar esses obstáculos por meio da 

exposição da insuficiência do apoio institucional e da problemática da alimentação escolar em 
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Natal-RN em audiência pública na Câmara Municipal do município, numa atuação típica de 

accountability societal, conforme definição de Smulovitz e Peruzzotti (2000), além de terem 

custeado com recursos próprios a ida ao FNDE em Brasília para a entrega do parecer conclusivo 

e o transporte para a realização de treze vistorias em unidades escolares. 

Mesmos engajamento e compromisso dos conselheiros foram observados no 

exercício de 2019, que se iniciou com o CAE atuando como instrumento de accountability 

vertical, na perspectiva de alarme de incêndio, modalidade de accountability discutida por 

Azevedo, Campos e Lira (2016), ao compartilhar a situação de precariedade do apoio 

institucional com o Ministério Público Estadual.  

Após a interpelação desse órgão de controle à Secretaria Municipal de Educação, 

foi verificada melhoria no transporte dos conselheiros para a realização de vistorias em 

unidades escolares, o que denota a importância da construção de parcerias que contribuam para 

a atuação do conselho, conforme apontado por Lüchmann (2006), em que pese o fato de que o 

apoio material oferecido em 2019 ainda tenha permanecido aquém do previsto na Resolução 

FNDE nº 26/2013. 

A pesquisa, no âmbito do seu segundo objetivo específico, identificou as ações 

realizados pelos conselheiros do CAE na fiscalização de recursos do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar e o uso das informações públicas nas atividades de fiscalização, tendo 

sido constatada a insuficiência da transparência pública do município de Natal-RN quanto aos 

dados da execução do Pnae, que foram utilizados de forma subsidiária e não sistemática nas 

ações de fiscalização realizadas pelo Conselho.  

O atendimento às solicitações de informação e documentação feitas pelo CAE em 

2019, que pode ser considerado uma expressão da transparência passiva do município, foi 

caracterizado pela demora e incompletude das respostas emitidas pela Secretaria Municipal de 

Educação, não obstante tenham sido reconhecidos avanços no relacionamento com os Setores 

de Alimentação Escolar e Prestação de Contas dessa Secretaria. Ressalte-se que a insuficiência 

e intempestividade das respostas da Secretaria Municipal de Educação podem ser consideradas 

reflexos da transparência passiva do município de Natal, cuja avaliação por meio do indicador 

EBT 360º apontou fragilidades nas respostas às solicitações de informação (BRASIL, 2018b). 

Tal situação limitou o exercício do controle institucional durante o mandato, 

modalidade de accountability discutida por Abrucio e Loureiro (2004), que defendem que a 

efetividade da participação do conselho no processo de responsabilização democrática depende 

da transparência e fidedignidade das informações, dentre outras condições. 
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Portanto, análise da transparência passiva da Secretaria Municipal de Educação 

quanto aos dados da execução do Pnae combinada com a exiguidade do apoio institucional 

oferecido ao CAE nos dois exercícios, que abrange as condições materiais e operacionais e o 

atendimento às solicitações referentes à constituição e operacionalização do CAE, evidencia o 

descumprimento das obrigações do Poder Executivo Municipal quanto à execução do Pnae no 

que concerne ao apoio institucional que deve ser oferecido ao CAE, e pode indicar a 

insuficiência da permeabilidade ao controle social.  

Os indicativos de baixa receptividade à atuação do CAE contribuíram para a 

estratégia adotada pelo conselho para a fiscalização da execução do Pnae nos dois exercícios, 

que priorizou as vistorias das unidades escolares com foco nas inspeções físicas das condições 

de cozinhas e estoques, pois essa atividade pouco dependia do apoio recebido pelo CAE e 

existia roteiro que orientava a sua realização. Assim, essas ações eram fundamentadas na 

observação direta das unidades escolares com uso subsidiário e não sistemático dos documentos 

obtidos diretamente com os gestores escolares.  

A falta de sistematização da verificação documental nas vistorias das unidades 

escolares pode revelar as carências informacionais dos conselheiros para a realização da análise 

documental de contratos, documentos comprobatórios de despesas e licitações, que ainda não 

foram inseridos no roteiro adotado pelo conselho, além das dificuldades de compatibilizar os 

dois enfoques – físico e documental – no período dedicado à vistoria da unidade escolar. Tal 

constatação reforça a necessidade de capacitação contínua dos conselheiros, em temas 

abrangentes, que possibilitem o aprofundamento das análises realizadas e amplie a capacidade 

de exercício do controle social. 

Constatou-se que a utilização das informações e documentação disponibilizadas 

diretamente pela Secretaria Municipal de Educação para a fiscalização e monitoramento do 

Pnae foi restrita ao exercício de 2019, por ocasião da emissão do parecer conclusivo relativo a 

execução de 2018. Buscando subsidiar a emissão desse parecer, foi realizada análise de 

prestações de contas de amostra das unidades escolares, em virtude da constatação de ausência 

de controle informatizado dessa documentação pela Secretaria Municipal de Educação, o que 

comprometeu a confiabilidade da prestação de contas consolidada do Município. Nesse sentido, 

importante registrar que apenas foram disponibilizadas prestações de metade das unidades 

escolares solicitadas pelo Conselho, e que parte dessa documentação se encontrava incompleta.  

A estratégia escolhida para avaliação da prestação de contas em 2019 evidencia o 

desenvolvimento técnico dos conselheiros ao longo do mandato, tendo em vista que as 

circunstâncias para emissão do parecer eram similares nos dois exercícios no que concerne a 
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ausência de disponibilização da prestação de contas consolidada e dificuldades de acessar ao 

Sigecon, porém, os caminhos escolhidos foram diferentes.  

Em 2018, o CAE emitiu parecer pela regularidade com ressalva, sem ter acesso aos 

documentos de prestação de contas, em função do entendimento equivocado de que o parecer 

opinativo pela irregularidade ensejaria a descontinuidade dos repasses dos recursos federais.  

Já em 2019, a atuação do CAE ocorreu em patamar mais elevado, em função do 

aprendizado do exercício anterior, que ensejou a busca pela informação ainda no mês de 

fevereiro daquele exercício, e a decisão de analisar prestações de contas de amostra das 

unidades escolares, embora a legislação do Pnae atribuísse ao CAE a responsabilidade de 

analisar apenas a prestação de contas consolidada, que é uma tarefa muito menor do que aquela 

abraçada pelos conselheiros. Essa análise, bem como o resultado das vistorias realizadas ao 

longo do exercício de 2018, fundamentaram a emissão de parecer opinativo pela irregularidade 

da execução em função da constatação de situações que causaram prejuízo à execução do 

Programa. 

Registre-se, por oportuno, que o CAE identificou em 2019 possíveis irregularidades 

na execução do Pnae com potencial de causar prejuízo, que foram tempestivamente alertadas 

para a Secretaria Municipal de Educação, Promotoria da Educação do Ministério Público 

Federal e Coordenadoria Geral do Pnae no FNDE, por meio de ofícios, mais uma vez atuando 

como instrumento de accountability vertical. Porém, não houve informação acerca das 

providências adotadas para apuração das situações impróprias apontadas.  

Dessa forma, constata-se a evolução relevante no exercício do controle social pelo 

CAE de Natal, que foi considerado atuante em 2019, tendo em vista a ampliação do quantitativo 

de vistorias realizadas, além da variedade dos instrumentos e estratégias utilizados para o 

monitoramento e fiscalização do Pnae, que refletiram o engajamento e o desenvolvimento 

técnico dos seus membros. 

A pesquisa, por meio do alcance do terceiro objetivo específico, investigou as 

condições que colaboraram ou dificultaram a conversão das informações públicas em ações de 

fiscalização pelos conselheiros, tendo sido constatado que os principais obstáculos se 

vinculavam à disponibilização dos dados da execução do Pnae, enquanto que condições 

favoráveis a esse processo foram decorrentes do interesse dos conselheiros do CAE em buscar 

essas informações. 

Os obstáculos vinculados ao acesso à informação da execução do Pnae foram 

verificados nas transparências ativa e passiva desses dados, que refletiram o nível da 

transparência municipal avaliada por meio da EBT 360º (BRASIL, 2018b), pois as mesmas 
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fragilidades verificadas por ocasião da realização dessa avaliação também foram constatadas 

com relação aos dados da execução do Pnae.  

No que concerna à transparência ativa, verificou-se que não houve conversão dos 

dados da execução do Pnae em ação de fiscalização em função da ausência de disponibilização 

dessas informações públicas no portal municipal, que é a condição inicial para esse processo, 

embora também tenha sido verificada a insuficiência do conhecimento prévio dos conselheiros 

para interpretar e converter tais dados, caso disponíveis, em ação de fiscalização.  

Constatou-se que os conselheiros ainda não despertaram para o potencial dessa 

plataforma de reduzir a dependência do Poder Executivo Municipal, pois seis conselheiros, 

dentre os sete entrevistados, nunca haviam acessado o site municipal, e o único membro do 

conselho que tentou buscar dados acerca do Pnae nessa plataforma, não obteve êxito em sua 

tentativa e considera que o portal da transparência municipal não viabiliza a transparência da 

informação, pois os dados disponíveis não são compreendidos pelo cidadão comum.  

Essa percepção vem ao encontro do entendimento de Abdala e Torres (2016) de 

que a transparência se apresenta como um espetáculo em que a essência da administração nunca 

é mostrada, pois as informações não são orientadas aos usuários, que precisam deter 

conhecimento técnico para interpretar os dados disponíveis. Assim, o insucesso na tentativa 

empreendida de buscar dados do Pnae pode ser atribuído a ausência dos dados da execução do 

Programa no site municipal ou ser decorrente da carência do conhecimento técnico necessário 

para buscar e compreender os dados de disponibilização obrigatória no portal municipal. 

Assim, a análise das circunstâncias que dificultaram o acesso e a utilização dos 

dados disponíveis do Portal da Transparência Municipal evidencia a necessidade de atuação do 

Estado em diversas frentes que envolvam, além da disponibilização das informações, o 

incentivo à utilização e reutilização dos dados, uma vez que esse estímulo é a principal tarefa 

dos entes públicos, no entendimento de Klein, Klein e Luciano (2018), quanto à transparência 

pública. 

Dessa forma, a atuação do Estado deve abranger a definição de modelo de portal 

que facilite a experiência de navegação, o desenvolvimento de ações voltadas para a divulgação 

da existência e utilidade dessas plataformas, além da realização de capacitações voltadas a 

aquisição dos conhecimentos necessários para encontrar e interpretar os dados disponíveis, 

tendo em vista que, segundo Heald (2006), a existência de receptores capazes de decodificar e 

utilizar os dados públicos constitui elemento essencial para a efetividade da transparência. 

Quanto aos dados de transparência passiva, constatou-se que a conversão das 

informações públicas solicitados pelo CAE foi limitada pela intempestividade e incompletude 
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das respostas da Secretaria Municipal de Educação, e pela ausência de disponibilização de 

documentos essenciais para a realização das atribuições do CAE, especialmente a prestação de 

contas consolidada do Pnae nos exercícios de 2018 e 2019.  

A insuficiência das transparências ativa e passiva quanto aos dados da execução do 

Pnae foi elemento decisivo para o uso restrito e não sistemático das informações públicas em 

ação de fiscalização pelo CAE de Natal, uma vez que, segundo apontado por Figueiredo e 

Santos (2013),  a ausência da transparência, clareza e fidedignidade das informações impede 

que os cidadãos se apropriem dos dados públicos, limitando o exercício do controle social.  

Nessa perspectiva, aponta-se como necessária, a realização de ações de enforcement 

dos órgãos de controle que imponham ônus pela ausência de disponibilização de informações 

públicas, visto que uma das condições para a eficácia jurídica da LAI é a adesão dos gestores 

no cumprimento das determinações legais (ARAÚJO; MELLO, 2016), e que  Zuccolotto e 

Teixeira (2017) destacam  a importância da legislação nacional para a prática e incremento da 

transparência pública. Corrobora esse entendimento, a percepção de Michener, Contreras e 

Niskier (2018) que ressaltam que a maioria dos políticos estaduais e municipais valorizam a 

opacidade em detrimento da transparência e que há custos relativamente baixos na ausência de 

fornecimento de informação pública.  

Considerando a opacidade dos dados da execução do Pnae e a carência 

informacional dos conselheiros do CAE, pode-se inferir que a transparência na execução do 

Programa nos exercícios de 2018 e 2019 foi limitada e insuficiente, pois não foi caracterizada 

a existência simultânea dos três elementos que compõe o conceito de transparência na 

perspectiva de Heald (2006): visibilidade dos processos e atividades, a existência de receptores 

capazes de processar as informações disponibilizadas e a possibilidade de observação.  

Assim, a opacidade da execução do Pnae combinada com a exiguidade do apoio 

institucional aponta para a necessidade de aumentar a permeabilidade da gestão do Pnae no 

município de Natal-RN ao exercício do controle social, por meio do desenvolvimento de cultura 

de prestação de contas e ampliação da transparência pública, que possibilite conhecer e avaliar 

as ações governamentais, contribuindo para a accountability do Programa. 

Em que pesem tais limitações para o processo de conversão das informações 

públicas em ação de fiscalização pelo CAE de Natal, verificou-se que nas situações em que esse 

processo foi identificado, o principal aspecto favorável foi o engajamento dos conselheiros, 

cuja atuação buscou superar as dificuldades impostas pelo Poder Público e viabilizar o 

monitoramento e fiscalização do Pnae, inclusive com a adoção de estratégia que exigiu maior 
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trabalho dos membros para a avaliação da prestação de contas no exercício de 2019 do que 

previsto na legislação do programa.  

Conclui-se que são múltiplas as condições envolvidas no processo de conversão das 

informações públicas em ação de fiscalização pelo CAE, que abrangem aspectos referentes ao 

usuário da informação e elementos vinculados a permeabilidade do Estado ao controle social, 

que se traduz na prática (ou na ausência) de viabilizar, incentivar e auxiliar o uso das 

informações públicas, denotando o grau de compromisso com a accountability governamental. 

Nesse sentido, os resultados da pesquisa encerram perspectivas negativas e positivas quanto ao 

controle social e transparência pública municipal. 

No campo das perspectivas negativas, tem-se que ultrapassados mais de vinte anos 

da obrigatoriedade da constituição do CAE, a atuação desse conselho ainda continua limitada 

pela insuficiência do apoio proporcionado pelo Poder Público e a sua existência não era do 

conhecimento prévio da maioria dos conselheiros entrevistados.  

Além disso, constatou-se que, mesmo com todos os esforços em prol da 

transparência pública governamental, em especial as ações voltadas para avaliação e 

disseminação dos portais da transparência, ainda assim a maioria dos conselheiros 

desconheciam a existência do Portal da Transparência do município e suas possibilidades, e o 

acesso à informação referente à execução do Pnae foi caracterizada pela opacidade. 

Tais aspectos resultaram no distanciamento entre a atuação do CAE e a 

transparência pública municipal, cuja interação apenas ocorreu em decorrência do compromisso 

e engajamento dos conselheiros, que atuaram como cidadãos vigilantes e conscientes de seus 

direitos, alcançando uma das condições apontadas por Campos (1990) para a accountability 

governamental, que é a participação da sociedade no controle da administração pública.  

Nesse enfoque, foram evidenciados elementos da efetividade da atuação do CAE 

de Natal que auxiliou a gestão municipal a identificar situações impróprias, canalizou demandas 

da comunidade escolar relacionadas com o Pnae e cobrou melhor desempenho da administração 

pública, o que pode representar o desenvolvimento de fatores externos à burocracia que 

contribuem para a accountability governamental. O potencial desse achado não pode ser 

desprezado, em que pesem as limitações identificadas, uma vez que Campos (1990) assevera 

que a participação da sociedade civil pode ser o caminho para a accontability. 

Além das sugestões de caráter empírico referentes à atuação estatal já apresentadas, 

a presente pesquisa também recomenda a realização das seguintes ações: atualização do 

Regimento Interno do CAE, equilibrando as prerrogativas do Presidente e demais membros, e 

incorporando as alterações da Resolução FNDE/CD nº 26/2013 e procedimentos que reflitam 
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as práticas inclusivas e democratizantes já adotadas; o desenvolvimento de capacitações 

voltadas para os conselhos de alimentação escolar, e aumento nas ações de fiscalização sobre a 

execução do Pnae, tanto do FNDE, como dos órgãos de controle, dada a importância do 

programa na garantia da alimentação de alunos matriculados no sistema público de educação. 

Por fim, visando contribuir para o avanço da discussão entre controle social e 

transparência pública, indica-se algumas possibilidades de trabalhos futuros. Uma possibilidade 

é a investigação do processo de conversão das informações públicas em ação de fiscalização 

em outro Conselho de Alimentação Escolar ou em conselhos vinculados a diferente política 

pública; outro trabalho, com enfoque quantitativo, poderia investigar as fontes de informação 

utilizadas pelos conselheiros do CAE e o uso dos portais da transparência e sites institucionais 

no âmbito desse conselho; e ainda pode-se também avançar na avaliação da interação do 

controle social e transparência pública, por meio da investigação do uso das informações 

públicas por outros grupos sociais, como instituições da sociedade civil organizada. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO SEMI-ESTRUTURADO DE ENTREVISTA COM OS 

CONSELHEIROS 

 

Município:   Data da avaliação:   Questionário nº:  

 

PARTE 1 – PERFIL DO CONSELHEIRO 

 

1) Qual a sua idade? 

(   ) 18 a 24 anos  

(   ) 25 a 40 anos 

(   ) 41 a 60 anos  

(   ) Acima de 60 anos 

 

2) Qual a sua escolaridade? 

(   ) Sem instrução e menos de 1 ano de estudo 

(   ) Ensino fundamental incompleto ou equivalente 

(   ) Ensino fundamental completo ou equivalente 

(   ) Ensino médio incompleto ou equivalente 

(   ) Ensino médio completo ou equivalente 

(   ) Ensino superior incompleto ou equivalente 

(   ) Ensino superior completo ou equivalente 

 

3) Qual a sua profissão? 

 

4) Qual a principal ocupação atualmente? 

(   ) Empregador  

(   ) Desempregado 

(   ) Aposentado 

(   ) Empregado de empresa privada 

(   ) Funcionário público 

(   ) Empregado de entidade da sociedade civil/partido político/sindicato 

(   ) Autônomo 
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(   ) Estudante 

(   ) Do lar 

(   ) Outro (por favor, especifique) 

 

5) Qual sua renda mensal? 

(   ) Até 1 salário mínimo (SM) 

(   ) Entre 1 e 2 SM 

(   ) Entre 2 e 3 SM 

(   ) Entre 3 e 5 SM 

(   )  Entre 5 e 7,5 SM 

(   ) Acima de 7,5 SM 

(   ) Não tenho renda própria 

(   ) Outro (por favor, especifique) 

 

6) Qual segmento você representa? 

(   ) Poder Executivo 

(   ) Professores, alunos e trabalhadores na área de educação 

(   ) Pais de alunos 

(   ) Sociedade civil organizada 

6.1) Quando seu mandato começou? 

 

7) Como você foi escolhido para se tornar conselheiro? 

(   ) Assembleia específica do segmento representado 

(   ) Assembleia geral com variadas representações da sociedade civil  

(   ) Assembleia de representantes eleitos para escolha de conselheiros 

(   ) Indicação por entidade representativa 

(   ) Indicação do Prefeito 

(   ) Indicação do Secretário Municipal 

(   ) Outros (por favor, especifique) 
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8) Você recebeu alguma capacitação específica antes de iniciar o mandato? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

8.1) Se SIM, qual o assunto abordado? 

 

9) Você participou de treinamentos ou cursos que ajudaram a cumprir as atribuições de 

conselheiro? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

9.1) Se SIM, qual o assunto abordado? 

 

10) Você já tinha sido conselheiro do CAE em algum mandato anterior? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

10.1) Se SIM, por favor, especifique o período (mês/ano): ____/____ a ____/____ 

10.2) Indique o segmento que você representou: 

(   ) Poder Executivo 

(   ) Professores, alunos e trabalhadores na área de educação 

(   ) Pais de alunos 

(   ) Sociedade civil organizada 

 

11) Você já participou de outro conselho? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

11.1) Se SIM, por favor, indique o conselho em que atuou e o período:  

 

12) Você se considera tecnicamente preparado para desempenhar as atividades previstas no 

CAE?  

(   ) Plenamente preparado 

(   ) Parcialmente preparado 

(   ) Não estou preparado 

Comentário 
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PARTE 2) ESTRUTURA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

1) As reuniões do CAE ocorrem em local adequado? 

 

2) Existem equipamentos de informática disponíveis para o CAE? 

 

3) O CAE tem acesso à internet? 

 

4) Existe apoio para a locomoção dos conselheiros? 

(   ) SEMPRE é disponibilizado transporte para a locomoção dos conselheiros para atividades 

do CAE, como reuniões e visitas às escolas 

(   ) ÀS VEZES é disponibilizado transporte para a locomoção dos conselheiros para atividades 

do CAE, como reuniões e visitas às escolas 

(   ) RARAMENTE é disponibilizado transporte para a locomoção dos conselheiros para 

atividades do CAE, como reuniões e visitas às escolas 

(   ) Não existe apoio à locomoção dos conselheiros. 

Comentário 

 

5) São disponibilizados profissionais de apoio para o CAE? 

(   ) SEMPRE são disponibilizados profissionais de apoio para o CAE 

(   ) ÀS VEZES são disponibilizados profissionais de apoio para o CAE 

(   ) RARAMENTE são disponibilizados profissionais de apoio para o CAE. 

(   ) Não são disponibilizados profissionais de apoio para o CAE 

Comentário 

 

6) O CAE elaborou Plano de Ação para as ações do exercício de 2019? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

6.1) Se SIM, a Prefeitura ou Secretaria de Educação está disponibilizando os 

profissionais de apoio e recursos financeiros necessários para a execução do Plano de 

Ação de 2019? 

(   ) Estão sendo disponibilizados os profissionais de apoio e os recursos financeiros 

necessários para executar o Plano de Ação 2019  

(  ) Os profissionais de apoio estão sendo disponibilizados, mas faltam recursos 

financeiros para executar o Plano de Ação 2019. 
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(   ) Os recursos financeiros estão sendo disponibilizados, mas faltam profissionais de 

apoio para executar o Plano de Ação 2019. 

(  ) Não estão sendo disponibilizados os profissionais de apoio, nem os recursos 

financeiros para executar o Plano de Ação 2019. 

Comentário 

 

7) Como você avalia a atuação do CAE? 

(   ) Não atuante 

(   ) Pouco atuante 

(   ) Atuante 

(   ) Muito atuante 

Comentário 

 

 

PARTE 3) DINÂMICA DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

1) ASSUNTOS 

1.1) O que costuma ser discutido nas reuniões do CAE? 

1.2) Quem define a pauta da reunião?  

1.3) Os conselheiros recebem a pauta antecipadamente? 

 

2) REUNIÃO 

2.1) Qual a periodicidade das reuniões? 

2.2) As reuniões são divulgadas? Como? 

2.3) A reunião tem duração fixa? 

2.4) Todos os conselheiros podem se manifestar? O tempo de fala é livre? 

2.5) Como ocorre a reunião? 

 

3) ATIVIDADES 

3.1) Como são escolhidas as atividades que serão realizadas? 

3.2) Como são divididas as atividades entre os conselheiros? 
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PARTE 4 – AÇÕES REALIZADOS PELOS CONSELHEIROS DO CAE NA 

FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS DO PROGRAMA 

 

1) Quais as atividades que você executou no CAE no atual mandato? (Pode marcar mais de 

uma opção) 

(   ) Participei na elaboração Regimento Interno do CAE 

(   ) Participei na elaboração do Plano de Ação das atividades do CAE 

(   ) Participei na análise da prestação de contas 

(   ) Participei na emissão de Parecer Conclusivo sobre a aprovação ou não da execução do Pnae 

(   ) Apresentei relatório sobre o acompanhamento da execução do Pnae 

(   ) Acompanhei as licitações e/ou chamadas públicas 

(  ) Acompanhei a execução dos contratos de compra de gêneros alimentícios ou de 

fornecimento de merenda 

(   ) Verifiquei os pagamentos realizados com recursos do Pnae 

(   ) Comuniquei irregularidade na execução do Pnae ao FNDE, Tribunal de Contas da União, 

Controladoria Geral da União, Ministério Público ou outros órgãos de controle externo 

(   ) Visitei as escolas 

(   ) Verifiquei as condições higiênicas das escolas 

(   ) Orientei quanto ao armazenamento de gêneros alimentícios nas escolas 

(   ) Verifiquei disponibilidade regular de gêneros alimentícios 

(   ) Verifiquei o cumprimento do cardápio planejado 

(   ) Acompanhei a  distribuição das refeições 

(   ) Verifiquei a aceitabilidade do cardápio 

(   ) Orientei as merendeiras 

(   ) Outros (por favor, especifique) 

 

2) Na sua opinião, qual a importância das atividades de acordo com a escala abaixo?  

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

Sem 

importância 
        

Muito 

importante 

 

(   ) Participar na elaboração do Plano de Ação das atividades do CAE 

(   ) Participar na análise da prestação de contas 

(   ) Participar na emissão de parecer conclusivo acerca da aprovação ou não da execução do 

Programa 
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(   ) Apresentar  relatório acerca do acompanhamento da execução do Pnae 

(   ) Acompanhar as licitações e/ou chamadas públicas 

(  ) Acompanhar a execução dos contratos de compra de gêneros alimentícios ou de 

fornecimento de merenda 

(   ) Verificar os pagamentos realizados com recursos do Pnae 

(   ) Comunicar irregularidade na execução do Pnae ao FNDE, Tribunal de Contas da União, 

Controladoria Geral da União, Ministério Público ou outros órgãos de controle externo 

(   ) Visitar as escolas 

(   ) Verificar as condições higiênicas das escolas 

(   ) Orientar quanto ao armazenamento de gêneros alimentícios nas escolas 

(   ) Verificar a disponibilidade regular de gêneros alimentícios 

(   ) Verificar o cumprimento do cardápio planejado 

(   ) Acompanhar a distribuição das refeições 

(   ) Verificar a aceitabilidade do cardápio 

(   ) Orientar as merendeiras 

(   ) Outros (por favor, especifique) 

 

PARTE 5 -  ACESSO E USO DAS INFORMAÇÕES PÚBLICAS NAS ATIVIDADES DE 

FISCALIZAÇÃO 

 

1) Você já solicitou algum documento ou informação sobre o Pnae à Prefeitura/ Secretaria de 

Educação/ Setor de Alimentação Escolar? 

(   ) Sim 

(   ) Não (segue para a questão 6) 

1.1) Se SIM, indique o assunto da solicitação (pode marcar mais de uma opção) 

(   ) Licitações ou chamadas públicas 

(   ) Contratos 

(   ) Notas Fiscais 

(   ) Extratos bancários 

(   ) Cardápios 

(   ) Outros: 

 

2) A Prefeitura/ Secretaria de Educação/ Setor de Alimentação Escolar respondeu às suas 

solicitações sobre a utilização dos recursos do Pnae? 
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(   ) SEMPRE respondeu às minhas solicitações sobre o Pnae 

(   ) ÀS VEZES respondeu às minhas solicitações sobre o Pnae 

(   ) RARAMENTE respondeu às minhas solicitações sobre o Pnae. 

(   ) Não respondeu às minhas solicitações sobre o Pnae. 

Comentário 

 

3) As respostas foram completas? 

(   ) As respostas SEMPRE foram completas. 

(   ) As respostas ÀS VEZES foram completas. 

(   ) As respostas RARAMENTE foram completas. 

(   ) As respostas não eram completas. 

Comentário 

 

4) As respostas foram úteis para o acompanhamento do Pnae? 

(   ) As respostas SEMPRE foram úteis. 

(   ) As respostas ÀS VEZES foram úteis. 

(   ) As respostas RARAMENTE foram úteis. 

(   ) As respostas não foram úteis.  

Comentário 

 

5) Você utilizou os dados informados para acompanhar o Pnae?  

(   ) Sim 

(   ) Não 

5.1) Se SIM, por favor indique e comente como você usou os dados (Pode marcar mais 

de uma opção) 

(...) Usei os dados para conferir se o cardápio estava sendo cumprido 

(...) Usei os dados para verificar se o dinheiro do Pnae foi usado somente para a compra 

de gêneros alimentícios. 

(...) Usei os dados para verificar se estavam sendo comprados gêneros alimentícios da 

Agricultura Familiar 

(...) Usei os dados para verificar se os gêneros alimentícios adquiridos estavam sendo 

utilizados na merenda escolar 

(...) Usei os dados para verificar se os valores pagos pelos gêneros alimentícios estavam 

de acordo com os preços do mercado. 



139 
 

(   ) Outros (por favor, especifique) 

 Comentário 

5.2) Se você NÃO usou os dados, por favor comente o motivo para não usar os dados 

informadas sobre a execução do Pnae 

SEGUE PARA A QUESTÃO 09 

 

6) Se você não solicitou informações à Prefeitura ou Secretaria de Educação sobre a execução 

do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), indique o motivo. (Pode marcar mais de 

uma opção) 

(   ) Outro conselheiro solicitou a informação 

(   ) Não sabia que era possível pedir informações à Prefeitura ou Secretaria de Educação 

(   ) Consegui na página da internet (site) ou Portal da Transparência da Prefeitura todos os 

dados que eu precisava  

(   ) Não preciso dos dados da Prefeitura para acompanhar a execução do Pnae 

(   ) Outros (por favor, especifique) 

Comentário 

 

7) Você já acessou o site ou Portal da transparência da Prefeitura municipal na internet? 

(   ) Eu acesso SEMPRE o Portal da transparência da Prefeitura municipal. 

(   ) Eu acesso ÀS VEZES o Portal da transparência da Prefeitura municipal. 

(   ) Eu acesso RARAMENTE o Portal da transparência da Prefeitura municipal. 

(   ) Eu NUNCA acessei o Portal da transparência da Prefeitura municipal 

 Se você JÁ acessou o Portal da Transparência, segue para a questão 9 

Se você NUNCA acessou o Portal da Transparência, segue para a questão 8 

 

8) Se você nunca acessou o site ou Portal da transparência da Prefeitura municipal na internet, 

por favor, indique o motivo (Pode marcar mais de uma opção) 

(   ) A Prefeitura não possui site ou portal da transparência na internet 

(   ) Não sabia da existência de site ou portal da transparência da Prefeitura municipal na internet 

(   ) Não sei ou não gosto de usar computador 

(   ) Não tenho interesse no conteúdo do site ou portal da transparência da Prefeitura municipal  

(   ) Outros (por favor, especifique) 

Comentário  

 SEGUE PARA A QUESTÃO 01 DA PARTE 6 
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9) Quais as informações que você buscou no site ou Portal da transparência da Prefeitura 

municipal na internet? (Pode marcar mais de uma opção) 

(   ) Dados sobre a organização da prefeitura, endereço, telefone e horários de atendimento ao 

público 

(   ) Receitas próprias ou recursos recebidos pelo município 

(   ) Despesas 

(   ) Licitações ou chamadas públicas 

(   ) Contratos 

(   ) Pagamentos 

(   ) Servidores 

(   ) Outros (por favor, especifique) 

9.1) Você encontrou os dados que procurava? 

(   ) Eu encontrei TODOS os dados. 

(   ) Eu encontrei A MAIORIA dos dados. 

(...) Eu encontrei ALGUNS dados. 

(...) Eu não encontrei os dados. 

Comentário 

 

10) Você acessa o site ou Portal da transparência da Prefeitura municipal para buscar 

informações sobre a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae?  

(   ) Eu acesso SEMPRE o Portal da transparência para buscar informações sobre o Pnae. 

(   ) Eu acesso ÀS VEZES o Portal da transparência para buscar informações sobre o Pnae. 

(   ) Eu acesso RARAMENTE o Portal da transparência para buscar informações sobre o Pnae. 

 (   ) Eu NÃO acesso o Portal da transparência para buscar informações sobre o Pnae. 

Se você já acessou o Portal da Transparência para buscar informações sobre o Pnae, 

segue para a questão 12 

Se você NÃO acessa o Portal da Transparência para buscar informações sobre o Pnae, 

segue para a questão 11 
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11) Se você não buscou informações sobre a execução do Pnae na página na internet (site) ou 

o Portal da Transparência municipal, por favor indique o motivo. (Pode marcar mais de uma 

opção) 

(   ) A Prefeitura disponibiliza todos os dados necessários para acompanhar o Pnae 

(   ) Não sabia que existem informações sobre o Pnae no site ou Portal da transparência da 

Prefeitura 

(   ) Eu tentei acessar os dados pelo Portal da transparência, mas não consegui encontrar os 

dados ou não consegui acessar o Portal 

(   ) Não preciso dos dados para acompanhar a execução do Pnae 

(   ) Outros (por favor, especifique) 

Comentário  

SEGUE PARA A QUESTÃO 17 

 

12) Quais as informações sobre o Pnae que você buscou no site ou Portal da transparência da 

Prefeitura municipal na internet? (Pode marcar mais de uma opção) 

(   ) Recursos do Pnae 

(   ) Despesas 

(   ) Licitações ou chamadas públicas 

(   ) Contratos 

(   ) Pagamentos 

(   ) Outros (por favor, especifique) 

12.1) Você encontrou os dados sobre a execução do Pnae que procurava? 

(   ) Eu encontrei TODOS os dados. 

(   ) Eu encontrei A MAIORIA dos dados. 

(...) Eu encontrei ALGUNS dados. 

(...) Eu não encontrei os dados. 

Comentário 

 

13) As informações acessadas estavam COMPLETAS? 

(   ) As informações SEMPRE estavam completas. 

(   ) As informações ÀS VEZES estavam completas 

(   ) As informações RARAMENTE estavam completas. 

(   ) As informações não estavam completas. 

Comentário 
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14) As informações acessadas eram FÁCEIS de entender? 

(   ) As informações SEMPRE eram fáceis de entender. 

(   ) As informações ÀS VEZES eram fáceis de entender. 

(   ) As informações RARAMENTE eram fáceis de entender. 

(   ) As informações não eram fáceis de entender. 

 

15) As informações acessadas foram úteis para o acompanhamento do Pnae? 

(   ) As informações SEMPRE foram úteis. 

(   ) As informações ÀS VEZES foram úteis. 

(   ) As informações RARAMENTE foram úteis. 

(   ) As r informações não foram úteis.  

Comentário 

 

16) Você utilizou os dados sobre Pnae acessados no Portal da Transparência ou site na internet 

da Prefeitura para fiscalizar o Programa? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

16.1) Se SIM, por favor indique e comente como você usou os dados (Pode marcar mais 

de uma opção) 

(...) Usei os dados para conferir se o cardápio estava sendo cumprido 

(...) Usei os dados para verificar se o dinheiro do Pnae foi usado somente para a compra 

de gêneros alimentícios. 

(...) Usei os dados para verificar se estavam sendo comprados gêneros alimentícios da 

Agricultura Familiar 

(...) Usei os dados para verificar se os gêneros alimentícios adquiridos estavam sendo 

utilizados na merenda escolar 

(...) Usei os dados para verificar se os valores pagos pelos gêneros alimentícios estavam 

de acordo com os preços do mercado. 

(   ) Outros (especifique) 

Comentário 

16.2) Se NÃO, por favor comente o motivo para não usar os dados acessados para o 

Pnae. 

 

17) Qual a sua opinião sobre o site ou Portal da Transparência do município? 
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PARTE 6 - CIRCUNSTÂNCIAS QUE COLABORAM OU DIFICULTAM O USO DOS 

DADOS PÚBLICOS PELOS CONSELHEIROS 

 

1) Como sua participação influencia nas decisões do CAE?  

2) Em sua opinião, quais são os principais obstáculos para a sua atuação? 

3) Em sua opinião, o que dificulta o uso dos dados públicos para a fiscalização do Pnae? 

4) Em sua opinião, o que pode incentivar o uso dos dados públicos para a fiscalização do Pnae? 
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APÊNDICE B - RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS ANALISADOS 

 

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS ANALISADOS 

(continua) 

Tipo Documento Autor 

Lei 
Lei nº 5.230/2000, que modifica a Lei nº 4.642/1995 de criação do CAE de 

Natal-RN 

NATAL-

RN 

Decreto 
Decreto nº 7.263/2003, que regulamenta a Lei nº 4.642/1995 com suas 

modificações e dá outras providências 

NATAL-

RN 

Regimento Regimento Interno do CAE de Natal-RN, de 20/12/2001 (vigente) CAE 

Regimento  Regimento Interno do CAE de Natal-RN, de 21/08/2019 (não publicado) CAE 

Plano de 

Ação 
Plano de Ação das atividades do CAE de 2019 CAE 

Parecer Parecer emitido em 2018, referente à execução do Pnae em 2017 CAE 

Ata de 

reunião 
Ata da 1ª reunião ordinária de 2018, ocorrida em 27/02/2018 CAE 

Ata de 

reunião 
Ata da 2ª reunião ordinária de 2018, ocorrida em 27/03/2018 CAE 

Ata de 

reunião 
Ata da 1ª reunião extraordinária de 2018, ocorrida em 24/04/2018 CAE 

Ata de 

reunião 
Ata da 3ª reunião ordinária de 2018, ocorrida em 22/05/2018 CAE 

Ata de 

reunião 
Ata da 4ª reunião ordinária de 2018, ocorrida em 26/06/2018 CAE 

Ata de 

reunião 
Ata da 5ª reunião ordinária de 2018, ocorrida em 24/07/2018 CAE 

Ata de 

reunião 
Ata da 6ª reunião ordinária de 2018, ocorrida em28/08/2018 CAE 

Ata de 

reunião 
Ata da 7ª reunião ordinária de 2018, ocorrida em 25/09/2018 CAE 

Ata de 

reunião 
Ata da 2ª reunião extraordinária de 2018, ocorrida em 27/11/2018 CAE 

Ata de 

reunião 
Ata da 8ª reunião ordinária de 2018, ocorrida em 11/12/2018 CAE 

Ata de 

reunião 
Ata da 1ª reunião ordinária de 2019, ocorrida em 21/02/2019 CAE 

Ata de 

reunião 
Ata da 2ª reunião ordinária de 2019, ocorrida em 13/03/2019 CAE 

Ata de 

reunião 
Ata da 1ª reunião extraordinária de 2019, ocorrida em 25/03/2019 CAE 

Ata de 

reunião 
Ata da 3ª reunião ordinária de 2019, ocorrida em 10/04/2019 CAE 

Ata de 

reunião 
Ata da 4ª reunião ordinária de 2019, ocorrida em 10/05/2019 CAE 

Ata de 

reunião 
Ata da 5ª reunião ordinária de 2019, ocorrida em 11/06/2019 CAE 

Ata de 

reunião 
Ata da 6ª reunião ordinária de 2019, ocorrida em 19/07/2019 CAE 

Ata de 

reunião 
Ata da 2ª reunião extraordinária de 2019, ocorrida em 29/07/2019 CAE 

Ata de 

reunião 
Ata da 7ª reunião ordinária de 2019, ocorrida em 21/08/2019 CAE 

Memorando Memorando nº 04/2019, dirigido à Secretaria Municipal de Educação CAE 

Ofício Ofício nº 02/2018, de 02/04/2018, dirigido à Secretaria Municipal de Educação CAE 
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RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS ANALISADOS 

(continuação) 

Tipo Documento Autor 

Ofício Ofício nº 03/2018, de 03/05/2018, dirigido à Secretaria Municipal de Educação CAE 

Ofício Ofício nº 07/2018, de 03/07/2018, dirigido à Secretaria Municipal de Educação CAE 

Ofício Ofício nº 08/2018, de 03/07/2018, dirigido à Secretaria Municipal de Educação CAE 

Ofício Ofício nº 09/2018, de 03/07/2018, dirigido à Secretaria Municipal de Educação CAE 

Ofício Ofício nº 10/2018, de 26/07/2018, dirigido à Secretaria Municipal de Educação CAE 

Ofício Ofício nº 11/2018, de 06/08/2018, dirigido à Secretaria Municipal de Educação CAE 

Ofício Ofício nº 12/2018, de 13/08/2018, dirigido à Secretaria Municipal de Educação CAE 

Ofício 
Ofício nº 12-A/2018, de 27/08/2018, dirigido à Presidente da Comissão de 

Educação da Câmara Municipal de Natal-RN 
CAE 

Ofício Ofício nº 13/2018, de 13/08/2018, dirigido à Secretaria Municipal de Educação CAE 

Ofício Ofício sem número, de21/08/2018, dirigido à Secretaria Municipal de Educação CAE 

Ofício Ofício nº 14/2018, de 05/09/2018, dirigido à Secretaria Municipal de Educação CAE 

Ofício Ofício nº 15/2018, de 05/09/2018, dirigido à Secretaria Municipal de Educação CAE 

Ofício Ofício nº 16/2018, de 24/09/2018, dirigido à Secretaria Municipal de Educação CAE 

Ofício Ofício nº 17/2018, de 28/09/2018, dirigido à Secretaria Municipal de Educação CAE 

Ofício Ofício nº 18/2018, de 05/09/2018, dirigido à Secretaria Municipal de Educação CAE 

Ofício Ofício nº 19/2018, de 01/09/2018, dirigido à Secretaria Municipal de Educação CAE 

Ofício Ofício nº 20/2018, de 27/11/2018, dirigido à Secretaria Municipal de Educação CAE 

Ofício Ofício nº 21/2018, de 21/12/2018, dirigido à Secretaria Municipal de Educação CAE 

Ofício 
Ofício nº 01/2019, de 13/03/2019, dirigido a Promotora de Justiça do Ministério 

Público Estadual do RN 
CAE 

Ofício Ofício nº 02/2019, de 26/02/2019, dirigido à Secretaria Municipal de Educação CAE 

Ofício Ofício nº 03/2019, de 25/03/2019, dirigido à Secretaria Municipal de Educação CAE 

Ofício Ofício nº 04/2019, de 10/04/2019, dirigido à Secretaria Municipal de Educação CAE 

Ofício Ofício nº 05/2019, de 22/04/2019, dirigido à Secretaria Municipal de Educação CAE 
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FICHA TÉCNICA 

I - INFORMAÇÕES GERAIS            

ESCOLA / CMEI ____________________________________________________________Data:__________________________________ 

Total de Alunos Matriculados:  Matutino_______________ Vespertino__________________    Noturno_________________________ 

GESTORES:  

Pedagógico:______________________________ Administrativo:_______________________________ contato:______________________      

Acompanha a visita do CAE: (  ) sim    (  ) não           

Conselheiros responsáveis pela visita: _____________________________________________________________________________ 

 II - PARTE FISICA e ESTRUTURAL ( Cozinha )            

a) Iluminação  (   )  Natural            (   ) Artificial       

b) Luminárias                                      (  ) Adequada  (  ) Inadequada (  ) Necessitando reparo    

c) Estrutura Física em seu conjunto   (  ) Adequada (  ) Inadequada (  ) Necessitando reparo    

d) Ralos e Escoamento de Agua   (  ) Adequada (  ) Inadequada (  ) Necessitando reparo    

e) Piso, Portas, Paredes e Janelas   (  ) Adequada (  ) Inadequada (  ) Necessitando reparo    

f) Tipo de Gás Utilizado                  P 13 (  )          P45 (  )                        (  ) Outros       

g) Local onde o Gás é Armazenado   (  ) Adequada (  ) Inadequada (  ) Necessitando reparo    

h) Condição e validade do Registro de Gás      (  ) Adequada (  ) Inadequada (  ) Necessitando reparo    

i) Condição  da Mangueira de Gás    (  ) Adequada (  ) Inadequada (  ) Necessitando reparo    

j) Parte Elétrica da Cozinha               (  ) Adequada(  ) Inadequada (  ) Necessitando reparo    

k) Prateleiras e Estantes p/armazenagem  (  ) Adequada (  ) Inadequada (  ) Insuficiente 

l) Higiene e Conservação do utensílios domésticos (   ) Adequada (  ) Inadequada (  ) Insuficiente     

m) Higiene e Conservação Geral da Cozinha  (   ) Adequada (  ) Inadequada (  ) Insuficiente     

n) Presença de Insetos  (  ) sim (  ) não  Quais?___________________________________________________________ 

o)  Presença de roedores (  ) sim (  ) não             Quais? __________________________________________________________  

p) Presença de Animais domésticos ou Silvestres (  ) sim (  ) não            Quais?__________________________________________ 

q) Empresa Responsável pelo Controle de Pragas___________________________________________________________________ 
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r) Data da ultima inspeção _____________________________________________________________________________________ 

III-EQUIPAMENTOS            

a) Fogão Industrial 06 bocas com forno Acoplado (  ) sim    (  )  não Quantidade (       )       

b) Fogão Domestico     (  ) sim    (  )  não Quantidade (       )       

c) Exaustor      (  ) sim    (  ) não Quantidade (       )       

d) Freezer Horizontal     (  ) sim    (  ) não Quantidade (       )       

e) Freezer Vertical    (  ) sim   (  ) não Quantidade (       )       

f) Refrigerador      (  ) sim    (  ) não Quantidade (       )       

g) Liquidificador Industrial     (  ) sim    (  ) não Quantidade (       )       

h) Caldeirões de Alumínio    (  ) sim    (  ) não Quantidade (       )       

i) Panelas de Pressão     (  ) sim    (  ) não Quantidade (       )       

j) Balanças de 15 kg     (  ) sim    (  ) não Quantidade (       )       

k) Lixeiras com Tampa e Pedal    (  ) sim    (  ) não Quantidade (       )       

l) Lixeiras revestidas com saco plástico especifico   (  ) sim    (  ) não Parcialmente(     )      

IV-HIDRICOS   

a) Data da ultima visita Agente de Saúde______________________________________________ 
b) Quantidade de Reservatórios de Água     Quantidade (       ) 
c) Reservatórios  sem Tampa / Fechado Incorreto    (  ) sim   (  ) não  Quantidade (       ) 
d) Reservatorios com  Infiltração ou Vazamento        (  ) sim  (  ) não Quantidade (       )  
e) Filtro de Agua ( fixado na Parede ) Cozinha           (  ) sim   (  ) não Quantidade (       )  
f) Pia com 02 cubas fundas para lavagem de louça  (  ) sim  (  ) não Quantidade (       )       

g) Pia para lavagem de mãos , com suporte para      (  ) sim  (  ) não Quantidade (       ) 
h) Data da ultima Higienização __________________Periodicidade :____________________________________ 
i) Quantidade de Bebedouros             (   ) Adequada      (  ) Inadequada (  ) Insuficiente     
j) Condição geral dos bebedouros             (   ) Adequada      (  ) Inadequada (  ) Necessitando reparo    
k) Papel Toalha e Sabonete Liquido            (   ) sim (  ) não         
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IV-EQUIPE            

a) Equipe de Manipulação  Quantidade (       )  (      )Quadro  Terceirizado (      ) 

b) Nome da Empresa________________________________________________________________________________ 

c) Uniformes Completos   (  ) sim  (  ) não  (   ) Adequada  (  ) Inadequada    

d) Uniformes Limpos e Asseados  (  ) sim  (  ) não  (   ) Adequada  (  ) Inadequada    

e) Utilização de Aventais   (  ) sim  (  ) não  (   ) Adequada  (  ) Inadequada 

f) Aventais Limpos e Asseados   (  ) sim  (  ) não  (   ) Adequada  (  ) Inadequada    

g) Utilização de Toucas para Proteção dos Cabelos (  ) sim (  ) não  (   ) Adequada  (  ) Inadequada    

h) Uso de Adornos    (  ) sim  (  ) não         

i) Unhas sem Esmalte    (  ) sim  (  ) não         

j) Ferimentos ou Lesões nas Mãos  (  ) sim  (  ) não         

k) Utilização de Máscaras   (  ) sim  (  ) não  (   ) Adequada  (  ) Inadequada    

l) Há Banheiro para o uso dos Manipuladores(  ) sim  (  ) não  (   ) Adequada  (  ) Inadequada     

VI-ALIMENTOS            

a) Para higienização é usado    (  ) Hipoclorito de Sódio  (  ) Agua sanitária (  ) Outros  

b) O Descongelamento de carnes e similares é feito (  ) sob refrigeração  (  ) sem refrigeração      

c) Para  manuseio da Carne e Hortifrútis  é usada Placa de Polietileno    (  ) sim   (  ) não     

d) Condições gerais de Higiene durante o Processo de Preparo   (   ) Adequada  (  ) Inadequada   

e) Aparentemente como se apresentam os      (   ) Adequada  (  ) Inadequada   

f) Alimentos e frutas servidos        (   ) Adequado (  ) Inadequado    

     

VII-CARDAPIO            

a) O cardápio está afixado em local visível     (  ) sim  (  ) não       

b) O cardápio do dia da visita está de acordo com o cardápio afixado (  ) sim  (  ) não          (  ) Parcialmente   

c) A quantidade preparada foi suficiente   (  ) sim  (  ) não  (  ) Parcialmente (  ) Insuficiente 
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d) Numero de Refeições Servidas no dia da Visita  Quantidade (       )        

e) Há refeitório na Escola     (  ) sim  (  ) não        

f) Caso a resposta anterior seja negativa  onde são  servidas as refeições         

g) Os alunos podem repetir a refeição    (  ) sim  (  ) não  (  ) Parcialmente     

h) Coleta de rejeitos é feita em recipientes adequados  (  ) sim  (  ) não  (  ) Parcialmente     

i) Há coleta seletiva dos rejeitos e reaproveitamento   (  ) sim  (  ) não  (  ) Parcialmente     

j) Outras Observações____________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________ 

VIII-ESTOQUE            

a) Iluminação   (   )  Natural  (  ) Artificial       

b) Ventilação   (   ) Adequada  (  ) Inadequada (  ) Necessitando reparo    

c) Armazenagem de Gêneros não perecíveis  (  ) Adequada  (  ) Inadequada (  ) Necessitando reparo  

d) Armazenagem de Generos Pereciveis  (  ) Adequada  (  ) Inadequada (  ) Necessitando reparo 

e) Armazenagem Refrigerada  (   ) Adequada (  ) Inadequada (  ) Necessitando reparo (  ) Insuficiente   

f) Quantidade de Freezers  (   ) Adequada (  ) Inadequada (  ) Necessitando reparo (  ) Insuficiente   

g) Controle de Estoque Atualizado (  ) sim  (  ) não   (  ) Parcialmente Periodicidade ____________  

h) Estoque com Acesso Restrito (  ) sim  (  ) não   (  ) Parcialmente       

i) Outras Observações __________________________________________________________________________________   

        

IX-IRREGULARIDADES             

a) Foi encontrado algum gênero com a validade vencida (  ) sim   (  ) não    (  ) Parcialmente   
Qual?_____________________________________________________________________________________________________   
         

b) Foi observada alguma irregularidade na forma de Estoque (  ) sim  (  ) não    (  ) Parcialmente  
Qual?______________________________________________________________________________________________________   
         

c) Foi observada alguma irregularidade no Processo de Manuseio e Preparo dos alimentos (  ) sim (  ) não       (  ) Parcialmente    
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Qual?_________________________________________________________________________________________________________   
         

d) Foi observada a presença de objetos em desuso ou estranhos ao ambiente      (  ) sim (  ) não  (  ) Parcialmente 
   

Onde e quais?___________________________________________________________________________________________________  
          

e) Outras Observações            
            

X-AÇÃO SUSTENTAVEL            

a) A Escola/CMEI possui Horta? (  ) sim  (  ) não  (  ) Parcialmente   

b) Quando iniciou?____________________________________________________________________________________________ 

c) O que é cultivado? ________________________________________________________________________________________ 

d) Quem é o responsável por cuidar da Horta ?______________________________________________________________________ 

e)  De quem partiu a ideia?______________________________________________________________________________________ 

f) Outras Iniciativas de Sustentabilidade?__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

            

 

 

 


