
 

Estado do Piauí 
Tribunal de Contas  

Pendente de 
contraditório e 

julgamento 

 
 

 
Processo TC/023175/2017 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ 
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL 

I DIVISÃO TÉCNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA CONCOMITANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
2017 



 

Estado do Piauí 
Tribunal de Contas  

Pendente de 
contraditório e 

julgamento 

 
 

 
Processo TC/023175/2017 

PROCESSO: TC/023175/2017 
ASSUNTO: Auditoria Concomitante na Secretaria de Estado da Educação, Exercício 
2017.  
ENTIDADE: Secretaria de Estado da Educação do Piauí – SEDUC/PI. 
 
GESTOR(ES):  

Nome Cargo CPF Endereço 

Rejane Ribeiro Sousa Dias Secretária 421.055.603-34 AVENIDA JOAO XVII - 6591- CONDOMINIO 
MIRANTE DO LAGO- QUDRA DJ - LOTE 05 

 
RESPONSÁVEL(IS):  

Nome Cargo CPF Endereço 

Helder Sousa Jacobina Superintende de Gestão 806.693.953-15 
RUA DR. MÁRIO TEODOMIRO DE 
CARVALHO 1914, ININGA- TERESINA/PI 
CEP: 64.049-820 

Carlos Alberto Pereira da Silva Superintendente de 
Ensino 

349.723.663-20 
Rua Victor Andrade Aguiar, Casa B11, 
Santa Cruz. COND JARDIM ANGELIM 
CEP: 64028550 

 
RELATOR: JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO 
 
PROCURADOR: MÁRCIO ANDRÉ MADEIRA DE VASCONCELOS 
 
OBJETO: Processo 0032248/2017 - projeto METODOLOGIA COACHING 
EDUCACIONAL PARA APLICAÇÃO NAS ESCOLAS PÚBLICAS PIAUIENSES 

    
 
EQUIPE DE TRABALHO: 

Técnico Cargo Matrícula 
William Hugo Bastos Moura Auditor de Controle Externo 97.192-8 
Gilian Daniel de Oliveira Auditor de Controle Externo 97.859-0 
 

 
  



 

Estado do Piauí 
Tribunal de Contas  

Pendente de 
contraditório e 

julgamento 

 
 

 
Processo TC/023175/2017 

Lista de Siglas 
 
SEDUC – Secretaria de Estado da Educação  

TP – Tomada de Preço 

STJ – Superior Tribunal de Justiça 

TCU – Tribunal de Contas de União 

CF – Constituição Federal 

LC – Lei Complementar 

DOE-PI – Diário Oficial do Estado do Piauí 

PGE-PI – Procuradoria Geral do Estado do Piauí 

NEAPE - Núcleo de Estudos e Assessoramento Politico-Educacional  

 
  



 

Estado do Piauí 
Tribunal de Contas  

Pendente de 
contraditório e 

julgamento 

 
 

 
Processo TC/023175/2017 

1. RELATÓRIO 
 

No curso da fiscalização concomitante da prestação de contas do exercício de 

2017 da Secretaria de Educação do Estado do Piauí - SEED, em consulta ao SISCON, esta 

Divisão analisou o projeto METODOLOGIA COACHING EDUCACIONAL PARA APLICAÇÃO 

NAS ESCOLAS PÚBLICAS PIAUIENSES, o qual seria executado pelo NUCLEO DE 

ESTUDOS E ASSESSORAMENTO POLITICO-EDUCACIONAL – NEAPE. ( Fls. 01 a 

95, peça 03) 

 
Concedente: Secretaria do Estado da Educação do Piauí – SEED 

Parceira:  NUCLEO DE ESTUDOS E ASSESSORAMENTO 
POLITICO-EDUCACIONAL - NEAPE 

CNPJ:  06.050.250/0001-12 
No do Termo de Fomento: NÃO INFORMADO 

Objeto: Projeto Metodologia Coaching Educacional Para 
Aplicação Nas Escolas Públicas Piauienses. 

Valor do convênio: R$ 556.084,44  
Fonte de Recursos: 00 (Recursos próprios do Estado) 
Vigência: 31/12/2017 
Despesa: Empenhada: R$ 0,00   Paga: R$ 0,00 

Fonte: processo administrativo nº 0032248/17 

Durante a análise foram identificadas as seguintes ocorrências: 

 
2. ANÁLISE TÉCNICA – OCORRÊNCIAS E ACHADOS DE AUDITORIA 

  

2.1 AUSÊNCIA DE CAPACIDADE TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

TRABALHO. Descumprindo o inciso III do art. 35 da Lei 13.019/2014, e do 

art. 28, inciso IX, “e”, do Decreto Estadual nº 17.083, de 03/04/2017.  

 

No que tange a essa análise prévia para fins de atesto do Plano de Trabalho 

especificado, em primeiro lugar, não se constatou nos autos do processo 

administrativo a presença de comprovante de atuação pretérita específica 

(NÃO HÁ HISTÓRICO DE DESEMPENHO) com a indicação de serviços 

prestados com relação a ações voltadas para o projeto da minuta do termo de 

fomento, tampouco foi apresentada qualquer comprovação de atuação em ações 
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relacionada à finalidade da secretaria concedente, qual seja, educação, considerando as 

peculiaridades inerentes à relação jurídico-administrativa do termo de fomento.  

Da análise do orçamento proposto para execução do Plano de Trabalho, 

o qual foi referido como “Memória de Cálculos” (fls. 73,74, peça 03), tem-se a 

previsão de contratação de serviços de terceiros – pessoa jurídica para a realização 

do objeto do Termo de Fomento que deveria ser realizada pelo NEAPE. 

O NEAPE desembolsará R$ 545.841,48 com planejamento, inscrição dos 

alunos, visita as escolas e realização das atividades previstas no projeto e R$ 

10.242,96 sem qualquer finalidade, segundo discriminação da tabela abaixo:  

Entidade CNPJ Discriminação 
Elemento 

De 
Despesa 

Valor orçado Qtd. de 
funcionários 

Qtd. de 
Veículos 

Núcleo de Estudos 
e Assessoramento 
Politico-Educacional 
- NEAPE 

06.050.250/0001-12 

- - 10.242,96 

4 0 

Pessoal 3190.11 376.000,00 

Material de 
consumo 3390.30 49.041,48 

Serviços de 
Terceiros - Pessoa 
Jurídica 

3390.39 120.800,00 

TOTAL 556.084,44 

Fonte: sistema corporativo, Plano de Aplicação de Recursos do projeto, por natureza de despesa ( fls. 73,74, peça 03) 

 
Ressalta-se que foi destinada a aplicação de R$ 10.242,96 nesse projeto 

sem o devido elemento de despesa, impossibilitando a identificação da finalidade desse 

recurso. 

Após a realização de diligência, a equipe de auditoria constatou que o NEAPE 

localiza-se Rua Veterinario Bugyja Britto, Nº 1229, Bairro Horto Florestal, Sala 404, sem 

qualquer estrutura para planejamento e capacitação do corpo técnico necessário para o 

desenvolvimento do projeto METODOLOGIA COACHING EDUCACIONAL PARA 

APLICAÇÃO NAS ESCOLAS PÚBLICAS PIAUIENSES.  

Apesar do NEAPE não apresentar declarações formais de capacidade técnica 

constantes dos autos do procedimento administrativo, é fato que a referida entidade 

não possui condições técnicas, administrativas e operacionais para executar 

tal termo de fomento, dispondo de apenas 04 (quatro) funcionários para a 
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execução do projeto e nenhum veículo em nome da NEAPE para a realização de sua 

logística, segundo informações do sistema corporativo 

Portanto, infere-se que a entidade parceira repassará a outras pessoas 

jurídicas a execução do objeto desse projeto, uma vez que deveria possuir, pelo menos, 

um corpo técnico e uma estrutura mínima para execução do projeto. Tais 

constatações ofendem direta e objetivamente  o art. 28, inciso IX, e, do decreto 

estadual 17.083, de 03/04/2017 que diz: 

  
Art. 28 Para a celebração da parceria, a administração pública estadal 
convocará a organização da sociedade cível selecionada para, no prazo 
de 15 dias, apresentar o seu plano de trabalho, que deverá conter, no 
mínimo, os seguintes elementos:  
 
(...) 
e) declarações de experiências prévias e de capacidade técnica no 
desenvolvimento de atividades ou projetos relacionados ao objeto da 
parceria ou de natureza semelhante, emitidas por pessoas jurídicas de 
direito publico ou privado; 

 
Registre-se que tal obrigação de demonstração da capacidade 

técnica decorre, também, do que preleciona a Portaria Interministerial 

CGU/MF/MPOG n. 507/2011 em seus artigos 4°, §2°, art. 8°, §2°, I, art. 19, V, 

art. 26, art. 90, aplicáveis também em função do que prescreve o art. 1º do Decreto 

Estadual n. 17.083/2017, considerando a ausência de disciplina normativa específica 

sobre o tema nessa norma estadual. 

 

Responsáveis: Srª. Rejane Ribeiro Sousa Dias, Secretária da SEED, por ser de 

responsabilidade do superior hierárquico a supervisão dos atos de seus subordinados e 

verificar se foram cumpridas todas as exigências legais; 

Sr. Helder Sousa Jacobina, Superintendente de Gestão da SEED, 

ante a postura passiva de dar encaminhamento ao procedimento administrativo sem 

presença de todos os elementos exigidos. 

Sr. Carlos Alberto Pereira da Silva, Superintendente de Ensino, ante 

a postura passiva de dar encaminhamento ao procedimento administrativo sem 

presença de todos os elementos exigidos. 
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2.2 Ausência de parecer técnico que contemplem  os requisitos previstos no 

art.  35 DA LEI 13.019/2014 INCISO V. 

 
A PGE, no seu parecer nº 773/2017 acostado aos autos do processo (fls. 89 

a 91, peça 03) foi determinante em não aprovar a celebração do termo de fomento 

entre a SEED e o NEAPE pela inviabilidade de execução do projeto com base no art. 35, 

inciso V, c, da Lei 13.019/2014 e suas alterações, recomendando que os pareceres 

técnicos devessem ser refeitos de modo a contemplar todas as exigências do referido 

artigo 35.  

“Art. 35 A celebração e a formalização  do termo de colaboração e do 
termo de fomento dependerão da adoção das seguintes providencias 
pela administração publica:  
I- realização de chamamento público, ressalvadas as hipóteses previstas 
nesta Lei; 
II - indicação expressa da existência de prévia dotação orçamentária 
para execução da parceria; 
III - demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a 
capacidade técnica e operacional da organização da sociedade civil 
foram avaliados e são compatíveis com o objeto; 
IV - aprovação do plano de trabalho, a ser apresentado nos termos desta 
Lei; 
V - emissão de parecer de órgão técnico da administração pública, que 
deverá pronunciar-se, de forma expressa, a respeito: 
a) do mérito da proposta, em conformidade com a modalidade de 
parceria adotada;  
b) da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na 
realização, em mútua cooperação, da parceria prevista nesta Lei; 
c) da viabilidade de sua execução;            (Redação dada pela Lei nº 
13.204, de 2015) 
d) da verificação do cronograma de desembolso;         (Redação dada 
pela Lei nº 13.204, de 2015) 
e) da descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados 
para a fiscalização da execução da parceria, assim como dos 
procedimentos que deverão ser adotados para avaliação da execução 
física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos; 
f) (Revogada);          (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 
g) da designação do gestor da parceria; 
h) da designação da comissão de monitoramento e avaliação da 
parceria; 
i) (Revogada);           (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 
VI - emissão de parecer jurídico do órgão de assessoria ou consultoria 
jurídica da administração pública acerca da possibilidade de celebração 
da parceria.             (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

 
Consta no parecer da PGE, a seguinte análise sobre o art. 35, inciso V, “C”: 

 
“(...) 
Se assim o é, tem-se que a checagem dos valores pospostos 

para a parceria continua compondo o conceito de “viabilidade de 
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execução“, ainda que de modo implícito. Esta é a única conclusão 
possível quando se tem em mente o arcabouço principiológico do 
ordenamento jurídico brasileiro. 

(...) 
Esta constatação é grave. Ainda que esta consultoria 

especializada não tenham conhecimentos técnicos específicos quanto ao 
objeto da licitação ( “coaching educacional”), chama a atenção o fato de 
o insumo denominado, no processo “hora treinamento coaching” custar a 
impressionante cifra de R$ 1.500,00( hum mil e quinhentos reais). 
Considerando o total de horas sugeridas, a organização da sociedade 
cível pretende receber, apenas com este insumo, a quantia de R$ 
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). 

(...)” 
 

Dessa forma, a SEED não deveria endossar o valor desse projeto, sem 

antes compara-lo com o de outras planilhas de projetos similares para adequá-las ao 

real valor de mercado. 

Ademais, o processo administrativo não contempla parecer técnico que 

demostra de forma expressa a descrição de quais serão os meios disponíveis a serem 

utilizados para a fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos 

que deverão ser adotados para avaliação da execução física e financeira, no 

cumprimento das metas e objetivos. 

Além disso, a SEED não demonstrou de que os objetivos e finalidades 

institucionais e a capacidade técnica e operacional da organização da sociedade civil 

(NEAPE)  foram avaliados e são compatíveis com o objeto; 

 

Responsáveis: Srª. Rejane Ribeiro Sousa Dias, Secretária da SEED, por ser de 

responsabilidade do superior hierárquico a supervisão dos atos de seus subordinados e 

verificar se foram cumpridas todas as exigências legais; 

Sr. Helder Sousa Jacobina, Superintendente de Gestão da SEED, 

ante a postura passiva de dar encaminhamento ao procedimento administrativo sem 

presença de todos os elementos exigidos. 

Sr. Carlos Alberto Pereira da Silva, Superintendente de Ensino, ante 

a postura passiva de dar encaminhamento ao procedimento administrativo sem 

presença de todos os elementos exigidos. 

 

2.3 INDÍCIO DE TRESPASSE DA EXECUÇÃO TOTAL DO TERMO DE FOMENTO A 

EMPRESA PRIVADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, 
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ECONOMICIDADE E MORALIDADE ADMINISTRATIVA –. ART. 37, CAPUT E 

INCISO XXI, ART. 70 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 e o art. 42 inc. 

VIII da Lei 13.019/2014.  

 

O NEAPE, no seu plano de trabalho (fls.01 a 46 , peça 03 ), apresentou 

as atividades necessárias à consecução das ações do objeto a ser formalizado pelo 

termo de fomento, incluindo os serviços de natureza técnica, administrativa e 

operacional, as quais, presume-se, que seriam de obrigação direta do NEAPE (Parceira). 

Porém, como constatado nos tópico acima deste relatório, a entidade é 

carente de capacidade técnica para a execução do objeto e até mesmo, para, 

diretamente, a elaboração de plano de trabalho consistente. 

Durante a análise, tal contradição foi detectada ao se verificar, no plano de 

aplicação dos recursos, constante do plano de trabalho apresentado, o percentual 

substancial de recursos a serem gastos com a prestação de serviços de terceiros, 

pessoal conforme demonstrado na tabela abaixo: 

 

Parceira Serviços terceirizados 
Elemento 

de 
despesa 

Valor 
Pago 

Percentual 

Núcleo de Estudos 
e Assessoramento 
Politico-
Educacional - 
NEAPE 

Pessoal 3190.11 376.000,00 67,61% 

Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica 3390.39 120.800,00 21,72% 

TOTAL 496.800,00 89,33% 
Fonte: Plano de Aplicação de Recursos do projeto, por natureza de despesa ( fls. 73,74, peça 01) 

Considerando a documentação submetida à apreciação do órgão, violando, 

flagrantemente, o próprio conceito de termo de fomento, vejamos o que dispõe: 

Art. 2o Para os fins desta Lei, considera-se 

Organização da sociedade civil 

a) entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os 
seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, 
doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes 
operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer 
natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos 
mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente 
na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por 
meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva;  
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(...) 
XIII - termo de fomento: instrumento por meio do qual são 
formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com 
organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de 
interesse público e recíproco propostas pelas organizações da sociedade 
civil, que envolvam a transferência de recursos financeiros; 
 

É possível se inferir que a finalidade do Termo de fomento com o NEAPE 

teria sido em verdade a contratação futura, por meio de interposta entidade sem fins 

lucrativos, de empresa (com fins lucrativos) para execução do pactuado, 

caracterizando-se trespasse total vedado (art. 72, 78, 116 da Lei 8.666/93), burla 

ao princípio da licitação (art. 37, XXI da Constituição Federal de 1988 e arts. 1° e 2° 

da Lei n. 8.666/93), com a consequente onerosidade desnecessária nos custos 

ao se inserir um intercessor para o alcance do objetivo final do termo de 

fomento (art. 37, caput e art. 70 da Constituição Federal de 1988).  

Em outros termos: a parceira Núcleo de Estudos e Assessoramento Politico-

Educacional - NEAPE firma o ajuste com o Estado (SEED), mas atua no caso como 

simples intermediária, sem justificativa consistente, senão o de transferir o total dos 

recursos recebidos para empresas privadas. 

Desta forma, não exerceria de forma direta o plano de aplicação e do 

cronograma de execução de metas físicas com estipulação de quantitativos e valores da 

forma que foi apresentada. Por outro lado, aponta-se a ausência de fundamento e 

sustentação legal para o órgão concedente (SEED) ratificar um Plano de Trabalho no 

qual está claro a execução terceirizada de forma integral desde a apresentação inicial. 

Irregularidade constatada pelo descumprimento do inc. VIII da Lei 13.019/2014. 

 

Responsáveis: Srª. Rejane Ribeiro Sousa Dias, Secretária da SEED, por ser de 

responsabilidade do superior hierárquico a supervisão dos atos de seus subordinados e 

verificar se foram cumpridas todas as exigências legais; 

Sr. Helder Sousa Jacobina, Superintendente de Gestão da SEED, 

ante a postura passiva de dar encaminhamento ao procedimento administrativo sem 

presença de todos os elementos exigidos. 

Sr. Carlos Alberto Pereira da Silva, Superintendente de Ensino, ante 

a postura passiva de dar encaminhamento ao procedimento administrativo sem 

presença de todos os elementos exigidos. 
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2.4 IMPRECISÕES NA DEFINIÇÃO DO OBJETO, CONTRARIANDO O ART. 116, § 

1º DA LEI N. 8.666/1993 e ART. 22º DA LEI 13.019/2014.  

  

O plano de trabalho proposto pela organização interessada, pressuposto 

para a celebração dos termos de fomento, foi apresentado sem identificação precisa do 

objeto e dos demais elementos (art. 116, § 1º da Lei n. 8.666/1993, art. 22, inciso I da 

Lei 13.019/2014) 

Segundo o art. 22, inciso I da Lei 13.019/2014, regulamentado pelo decreto 

estadual nº 17.083, de 03/04/2017, objeto é a descrição real do termo de fomento, 

devendo ser demostrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e 

metas a serem atingidas de acordo com o programa de trabalho e as suas finalidades. 

Segundo a minuta do termo de fomento, o objeto do projeto METODOLOGIA 

COACHING EDUCACIONAL PARA APLICAÇÃO NAS ESCOLAS PÚBLICAS PIAUIENSES a 

ser desenvolvido pela NEAPE, diz: 

 
“O presente termo de fomento tem como objeto cooperação financeira 
para promover o bem estar e a felicidade do individuo, tanto na suar 
área pessoal quanto na profissional, desenvolvendo as competências 
sociais, a proposta é trazer para os professores uma forma diferente e 
eficaz de conectar com os jovens, estimulando neles, por meio de 
coaching informal a auto responsabilidade, as novas atitudes, 
sentimentos de conquista e gratidão, o projeto é direcionado aos alunos 
do Ensino Médio de 12 Escolas Estaduais.  

 
Diante dos fatos, Percebe-se a excessiva generalidade na descrição do 

objeto, que só podem ser mais bem compreendidos quando da leitura das justificativas 

da proposição presente no plano de trabalho. 

 
Responsáveis: Srª. Rejane Ribeiro Sousa Dias, Secretária da SEED, por ser de 

responsabilidade do superior hierárquico a supervisão dos atos de seus subordinados e 

verificar se foram cumpridas todas as exigências legais; 

Sr. Helder Sousa Jacobina, Superintendente de Gestão da SEED, 

ante a postura passiva de dar encaminhamento ao procedimento administrativo sem 

presença de todos os elementos exigidos. 
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Sr. Carlos Alberto Pereira da Silva, Superintendente de Ensino, ante 

a postura passiva de dar encaminhamento ao procedimento administrativo sem 

presença de todos os elementos exigidos. 

 

 

 

3. RESUMO DOS ACHADOS 

 

Item Título Responsável(is) 

2 ANÁLISE TÉCNICA – OCORRÊNCIAS E ACHADOS DE AUDITORIA  

2.1 

AUSÊNCIA DE CAPACIDADE TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DO 
PLANO DE TRABALHO. Descumprindo o inciso III do art. 35 da 
Lei 13.019/2014, e do art. 28, inciso IX, “e”, do De creto 
Estadual nº 17.083, de 03/04/2017.  

Rejane Ribeiro Sousa Dias 
Helder Sousa Jacobina 
Carlos Alberto Pereira da Silva 

2.2 
AUSÊNCIA DE PARECER TÉCNICO QUE CONTEMPLEM OS 
REQUISITOS PREVISTOS no art. 35 DA LEI 13.019/2014 
INCISO V. 

Rejane Ribeiro Sousa Dias 
Helder Sousa Jacobina 
Carlos Alberto Pereira da Silva 

2.3 

INDÍCIO DE TRESPASSE DA EXECUÇÃO TOTAL DO TERMO 
DE FOMENTO A EMPRESA PRIVADA  – OFENSA AOS 
PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, ECONOMICIDADE E 
MORALIDADE ADMINISTRATIVA –. ART. 37, CAPUT E INCISO 
XXI, ART. 70 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 e o art. 42 
inc. VIII da Lei 13.019/2014. 

Rejane Ribeiro Sousa Dias 
Helder Sousa Jacobina 
Carlos Alberto Pereira da Silva 

2.4 
IMPRECISÕES NA DEFINIÇÃO DO OBJETO , CONTRARIANDO 
O ART. 116, § 1º DA LEI N. 8.666/1993 e ART. 22º DA LEI 
13.019/2014. 

Rejane Ribeiro Sousa Dias 
Helder Sousa Jacobina 
Carlos Alberto Pereira da Silva 

 
4. CONCLUSÃO 

 
 Diante do que foi exposto acima, a 1ª Divisão de Fiscalização da 

Administração Estadual (DFAE I – Fiscalização Estadual Concomitante), subordinada à 

Diretoria de Fiscalização Estadual – DFAE, conclui que os responsáveis arrolados neste 

relatório preliminar de auditoria concomitante lotados na Secretaria de Educação do 

Estado do Piauí - SEED não procederam com a legalidade, cautela e razoabilidade 

necessárias para o atendimento das exigências legais e principiológicas que regem os 

termos de fomento, ensejando possíveis imbróglios a serem gerados antes tais vícios 

identificados. 

 É importante ressaltar que o termo de fomento não foi firmado, mas que há nos 

autos do processo administrativo da SEED um cronograma financeiro e de desembolso, 

indicando que apesar do parecer da PGE desfavorável, houve atos posteriores 

indicativos de que o ajuste poderá ser firmado no futuro, apesar da falta de qualificação 
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técnica do NEAPE. Tal fato coloca em risco o erário em caso da contratação ser levada 

a efeito. 

 

5. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO – sugere-se a adoção das seguintes 

providências:  

 

5.1 Como medida de prudência, pelo risco de lesão aos princípios regentes da condução 

dos termos de fomento, ou de ineficácia da decisão de mérito, nos termos da Lei 

Orgânica do TCE-PI (art. 86 e seguintes da Lei Estadual nº 5.888/2009) e do Regimento 

Interno desta Corte de Contas (notadamente arts. 246, III, c/c art. 449 e seguintes da 

Resolução TCE-PI nº 13/11), CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR INAUDITA 

ALTERA PARS para: 

• OBSTAR a assinatura do TERMO DE FOMENTO cujo 

objeto é METODOLOGIA COACHING EDUCACIONAL 

PARA APLICAÇÃO NAS ESCOLAS PÚBLICAS 

PIAUIENSES, com o NÚCLEO DE ESTUDOS E 

ASSESSORAMENTO POLITICO-EDUCACIONAL – 

NEAPE, abstendo-se de finalizar a formalização do 

referido termo; 

 

• Caso já tenha havido formalização do termo, que se 

abstenham de realizar qualquer despesa correlata até 

que o mérito da matéria apontada neste relatório de 

auditoria seja julgado em definitivo; 

 

5.2 CITAÇÃO DO GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS PELA CONDUÇÃO DO 

PROCEDIMENTO ANALISADO, para que se manifestem no prazo de até 15 dias 

quanto a todas as ocorrências relatadas ou caso o Tribunal entenda que antes de ser 

adotada a medida cautelar deva o responsável ser ouvido, o prazo para a resposta será 

de até cinco dias úteis, conforme art. 5º, LV, da Constituição da República; art. 74, § 1º, 

art. 100 e art. 141 da Lei Orgânica do TCE-PI (Lei Estadual nº 5.888/09); e art. 186, 

237, 238, IV, 242, I, e 455, do RITCE-PI (Resolução TCE-PI nº 13/2011); 
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5.3 APÓS MANIFESTAÇÃO DOS INTERESSADOS, ou corrido in albis o prazo 

concedido, a observância da seguinte sequência de atos: retorno dos autos a esta 

Divisão Técnica para produção de relatórios parciais de acompanhamento concomitante 

e/ou relatório final de instrução (contraditório); encaminhamento ao Ministério Público 

de Contas para emissão de parecer e demais providências que julgar cabíveis; conclusão 

dos autos para julgamento. 

 No mais, a Diretoria de Fiscalização da Administração Estadual coloca-se à 

disposição do eminente relator para maiores esclarecimentos que se fizerem 

necessários.  

 
 Teresina/PI, 17 de novembro de 2017. 

 
 

(Assinado digitalmente) 
William Hugo Bastos Moura 
Auditor de Controle Externo 

Matrícula nº 97.192-8 
 

(Assinado digitalmente) 
Gilian Daniel de Oliveira 

Auditor de Controle Externo 
Matrícula nº 97.859-0 

 
 

Visto: 
 

(Assinado digitalmente) 
Liana de Castro Melo 
Matrícula nº 96.967-2 

Auditora de Controle Externo 
Chefe da  I DFAE. 

(Assinado digitalmente) 
Maria Valeria Santos Leal 

Matrícula nº 97.064-6 
Auditor de Controle Externo 

Diretora da DFAE 
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