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ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº  2971 do Diário Oficial Eletrônico, com data

de publicação em 08/07/2022, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00322/22

Subcategoria: Acompanhamento

Relator: Conselheiro Substituto Renato Sérgio Santiago Melo

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Jericó

Interessados: Sr(a). Kadson Valberto Lopes Monteiro (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 00359/22: O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do

art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da

Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial,

resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Jericó, sob a responsabilidade do(a)

interessado(a) Sr(a). Kadson Valberto Lopes Monteiro, no sentido de que adote medidas de prevenção ou

correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos: Durante a ação da Auditoria Coordenada em

escolas da Comuna realizada em 07 de junho de 2022, o Acompanhamento da Gestão, fls. 123/126, evidenciou: a)

inexistência de visibilidade de cardápio nutricional; b) refeitório em condições inadequadas; c) carteiras escolares

em situações impróprias de conservação; d) salas de aula em condições não adequadas de manutenção; e)

ausência de extintores ou outro equipamento de combate a incêndio na escola; f) carência de indícios de

realização de reforma, recuperação e/ou pintura recente; g) falta de sala específica para os professores e outros

profissionais de educação; h) salas de aula sem boa ventilação natural; i) banheiros destinados exclusivamente

aos alunos sem boas condições estruturais; j) inexistência de local adequado para práticas desportivas; k)

ausência de laboratório de informática; e l) carência de adaptações da escola aos portadores de necessidades
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João Pessoa, 07 de Julho de 2022
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