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Constituição de 1988
“Os

conselhos

gestores

tornaram-se

instituições

importantes no âmbito das políticas públicas. Decorrentes,
sobretudo, dos princípios constitucionais que prescrevem a
participação da

sociedade na condução das políticas

públicas,

das

legislações

invariavelmente

condicionam

regulamentadoras
o

repasse

de

que

recursos

federais à sua existência e do processo de descentralização,
eles se disseminaram pelos

municípios e estados

brasileiros”. (GOMES, EGM. Conselhos Gestores de Políticas públicas: Democracia, Controle Social e instituições, 2003.)

Os conselhos gestores de políticas públicas
Sua

novidade

histórica

consiste

em

apostar

na

intensificação e na institucionalização do diálogo entre
governo e sociedade – em canais públicos e plurais – como

condição para uma alocação mais justa e eficiente dos
recursos públicos.
FUKS, Mário; PERISSINOTTO, Renato Monseff & SOUZA, Nelson Rosário (orgs.).
2004. Democracia e participação : os conselhos gestores do Paraná. Curitiba : UFPR.

O Tribunal de Contas da União (TCU), em
relação ao CAE:
Recomenda que os Conselheiros avalie se está havendo prejuízo para a merenda ou
desperdício de dinheiro do programa, em função de irregularidades observadas como:
1.Saques da conta bancária única específica que não correspondem a compras de
alimentos para a merenda;
2.Não utilização de conta específica, exclusiva para o dinheiro do Programa;

3.Resultado de aplicação em poupança utilizado para gastos fora do Programa;
4.Compra com dinheiro do Programa de alimentos que não fazem parte do cardápio da
merenda;
5.Alimentos comprados por preços acima dos preços praticados no mercado;
6.Falta de licitação, sem justificativa com base em lei, para compras acima de R$ 8.000,00;
7.Alimentos comprados, não entregue nas escolas;
8.Alimentos não utilizados na merenda escolar;

9.Prejuízo causado por produtos que não puderam ser utilizados (vencidos ou estragados);
10.Pagamento de serviços em contratos para fornecimento de merenda pronta ou
contratos que não separam o custo dos serviços.

A ATUAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR:
Análise comparativa entre o controle administrativo e o controle público.

Os resultados demonstraram que os conselhos detectaram um
percentual muito baixo das falhas encontradas pela CGU,
demonstrando uma atuação insuficiente para garantir a boa
execução do PNAE. Os próprios dados constantes nas atas
apontam para possíveis indicadores que expliquem essa situação:
•

os conselhos têm se reunido pouco;

• fazem poucas visitas às escolas;
• praticamente nem visitam o almoxarifado do PNAE;
•

nem realizam análise dos documentos relativos às despesas do
programa.

Ref. NASCIMENTO, JRL.2010.

CAE e CONSEA
Art. 27. São atribuições do CAE:
§ 1º Os CAE’s poderão desenvolver suas atribuições
em regime de cooperação com os Conselhos de
Segurança Alimentar e Nutricional estaduais e
municipais e demais conselhos afins, e deverão
observar as diretrizes estabelecidas pelo Conselho
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional –
CONSEA.

O CONSEA e o controle social na eficiência da Gestão
do PNAE

• Avançar na capacitação dos Conselheiros;
• Referendar o CAE como instância de gestão
do PNAE ;
• Construir parcerias do CAE com Conselhos
afins para ampliar sua capacidade de
controle, nos termos previstos pela
resolução 38/2009 do FNDE.

Conselho Nacional de SAN
CONSEA
www.presidencia.gov.br/consea

