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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Antecedentes 

1. Em 20 de dezembro de 2017, o Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás (TCMGO) aprovou o Programa Integrado de Auditorias no exercício 

de 2018 (Resolução Administrativa – RA TCMGO nº 00154/2017), denominado 

Programa De Olho nas Escolas (POE), que compreende a realização de auditorias 

segundo as Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) 

de nível 3 e 4, emitidas pela Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (INTOSAI).  

2. O foco desse programa é a fiscalização dos gastos com Educação, que 

se alinha às diretrizes de controle externo nas despesas com educação fixadas pela 

Resolução nº 03/2015 da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do 
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Brasil (ATRICON). Além disso, o POE foi desenhado a partir de experiências do 

banco de boas práticas dos Tribunais de Contas do Brasil, mantido pela ATRICON1: 

Programa de Visitas às Escolas do Tribunal de Contas do Município do Rio de 

Janeiro (TCMRJ) e Programa Na Ponta do Lápis do Tribunal de Contas do Estado 

de Minas Gerais (TCEMG). 

3. Partindo da missão institucional do TCMGO: “exercer o controle 

externo da administração pública municipal, contribuindo para o seu 

aperfeiçoamento, em benefício da sociedade”, tem-se que as auditorias operacionais 

são instrumentos de fiscalização que podem contribuir para o aperfeiçoamento de 

sistemas, operações, programas e atividades de governo, através da análise da 

economicidade, eficácia, eficiência e efetividade, por meio de um exame 

independente, objetivo e confiável (ISSAI 300/9). 

4. A presente auditoria operacional, combinada com aspectos de auditoria 

de conformidade (ISSAI 300/14), é o primeiro trabalho no âmbito do Programa De 

Olho nas Escolas. Esta fiscalização foi determinada pelo Acórdão nº 01953/2018 – 

Plenário, Relatora Maria Teresa Garrido Santos, de 28 de março de 2018 (Processo 

nº 05446/18). 

1.2 Objeto da auditoria 

5. O objeto da presente auditoria operacional foi proposto a partir da 

identificação de riscos associados ao processo de descentralização de recursos 

financeiros para as instituições educacionais do município de Goiânia, criado pela 

Lei Municipal nº 8.183/2003 - Programa de Autonomia Financeira das Instituições 

Educacionais (PAFIE). 

6. De acordo com o Plano Plurianual 2018-2021 (PPA), foram previstos 

recursos para os seguintes programas finalísticos de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino (MDE): 

Tabela 1 – Recursos previstos para a MDE nos programas do PPA para 2018 

                                                           
1
 Para mais informações: https://boaspraticas.atricon.org.br/ 
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Código 
Programa 

Nome do Programa Objetivo Recursos em 
2018 

0139 
M.D.E. Ensino 
fundamental 

Expansão e ampliação da rede física educacional, 
visando garantir vagas às crianças, jovens, 
adolescentes e adultos da rede municipal de 
ensino de Goiânia garantindo a qualidade do 
atendimento através de estruturas físicas 
adequadas. 

47.538.000,00 

0141 Ensino fundamental 

Garantir condições para a oferta de um ensino 
de qualidade, em unidades próprias e 
conveniadas de ensino fundamental no 
município de Goiânia. 

411.454.000,00 

0142 
Educação para criança 
de 0 a 5 anos e 11 
meses 

Garantir condições para ofertar um atendimento 
de qualidade em centros municipais de 
educação 
infantil - CMEI unidades conveniadas para 
atender 
crianças de 0 a 5 anos e 11 meses de idade. 

85.304.000,00 

0143 
Educação de jovens e 
adultos 

Viabilizar condições apropriadas para a 
implementação com eficiência e eficácia da 
educação de jovens e adultos garantindo as 
condições adequadas à permanência, com 
sucesso do aluno no sistema municipal de 
ensino. 

24.154.000,00 

Total   568.450.000,00 

Fonte: SICOM Contábil, item 2.2, Lei nº 10.109 de 20/12/2017, Anexo III. 

7. O PAFIE, que também é um programa finalístico de MDE, recebe 

recursos dos programas e ações constantes da tabela 1. Tem como órgão executor 

o Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (FMMDE), 

vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME). 

8. Como visto, não há nas leis orçamentárias vigentes o detalhamento do 

programa auditado, conforme preconiza o artigo 7º da Lei nº8.075/2001: “O 

orçamento do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamentais, observados o 

Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Plano Municipal de Ensino e 

os princípios da universalidade e do equilíbrio.” (grifamos). 

1.3 Objetivos e escopo do trabalho 

9. O objetivo e o escopo da fiscalização foram definidos com base no 

resultado das técnicas de diagnósticos de auditoria desenvolvidas durante a fase de 

planejamento do trabalho. 

10. As atividades relevantes do PAFIE, com os seus principais riscos e 

atividades de controle, bem como as possíveis ações de controle foram mapeadas 
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na matriz de riscos e controles - papel de trabalho (PT) nº 23, elaborada após a 

delimitação do objeto da auditoria. 

11. Na sequência, procedeu-se à avaliação de controles internos relativos 

às atividades de execução e atividades de controles relativas ao PAFIE – PT nº 24 e 

nº 24A. 

12. Das análises empreendidas durante o planejamento, verificou-se 

oportunidades de melhoria em relação à forma de gestão do programa. Com base 

nos resultados dessas análises preliminares, optou-se por priorizar, neste trabalho, a 

avaliação do desempenho do PAFIE e a sua contribuição para a melhoria do 

funcionamento das instituições educacionais com a participação dos conselhos 

escolar e/ou gestor (CEG) que as representam. 

13. Desse modo, entendeu-se ser pertinente identificar em que medida o 

PAFIE está estruturado para atender os seus objetivos e metas; e como tem sido a 

participação dos conselheiros na execução de suas ações. Também foi priorizada a 

análise dos resultados do programa e da transparência no uso dos recursos, vez 

que se trata de iniciativa já consolidada na rede pública municipal. 

14. Ao término da fase de planejamento, definiu-se o problema e as 

seguintes questões de auditoria, apresentadas no Quadro 1 a seguir: 

Quadro 1 - Problema e questões de auditoria 

PROBLEMA DE AUDITORIA 

Em que medida o PAFIE tem garantido a autonomia financeira e fomentado a 

participação social na gestão das instituições educacionais da rede municipal de 

educação, como está proposto em sua lei criadora e respectiva regulamentação? 

QUESTÕES 

ESTRUTURA 

1 Em que medida o PAFIE está estruturado para atingir seus objetivos e metas? 

PARTICIPAÇÃO 

2 
Como é a participação dos Conselhos Escolar e Gestor no planejamento das 

ações custeadas com recursos do PAFIE? 

RESULTADOS 

3 
A aplicação direta dos recursos do PAFIE tem resultado em melhorias na gestão 

escolar, bem como atendido as necessidades de funcionamento das instituições 
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educacionais e resultado em satisfação por parte da comunidade escolar? 

4 

Há publicidade da prestação de contas das instituições educacionais quanto aos 

recursos utilizados no âmbito do PAFIE e, tal publicidade, caso haja, possibilita o 

seu conhecimento por parte da comunidade escolar, a fim de se favorecer o 

controle social? 

Fonte: Equipe de Auditoria (2018). 

15. Após a conclusão da fase de execução, com a validação da matriz de 

achados junto aos gestores do órgão auditado (PT nº 31), reformulou-se as questões 

de auditoria, vez que o relatório: 

[...] Deve responder claramente as questões de auditoria ou explicar porque 
não foi possível respondê-las. Alternativamente, os auditores devem 
considerar reformular as questões de auditoria para ajustá-las às evidências 
obtidas e, assim, chegar a uma posição onde as questões possam ser 
respondidas. Os achados de auditoria devem ser colocados em perspectiva e 
deve-se garantir congruência entre o objetivo, as questões, os achados e as 
conclusões da auditoria. [...] (ISSAI 300/39). 

16. Desse modo, os principais achados foram agrupados de modo a 

responder ao problema de auditoria. Para isso, as questões de auditoria nº 2 e nº 3 

foram reformuladas e a questão nº 4 foi tratada no capítulo Transparência, visando 

estruturar logicamente o relatório. Já as questões nº 1 e nº 4 não foram modificadas, 

conforme explicitado no Quadro 2 a seguir: 

Quadro 2 - Reformulação das questões de auditoria 

QUESTÕES 

ESTRUTURA 

1 Em que medida o PAFIE está estruturado para atingir seus objetivos e metas? 

PARTICIPAÇÃO 

2 Como é a participação dos conselhos escolar/gestor na execução do PAFIE? 

RESULTADOS 

3 

A aplicação direta dos recursos do PAFIE tem atendido as necessidades de 

funcionamento das instituições educacionais e resultado em satisfação por parte 

da comunidade escolar? 

TRANSPARÊNCIA 

4 

Há publicidade da prestação de contas das instituições educacionais quanto aos 

recursos utilizados no âmbito do PAFIE e, tal publicidade, caso haja, possibilita o 

seu conhecimento por parte da comunidade escolar, a fim de se favorecer o 
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controle social? 

Fonte: Equipe de Auditoria (2018). 

1.4 Critérios 

17. Para subsidiar as análises realizadas, foram utilizadas como principais 

fontes de critério da auditoria a Lei Municipal n° 8.183/2003 (GOIÂNIA, 2003), que 

instituiu o Programa de Autonomia Financeira das Instituições Educacionais (e sua 

alteração posterior: Lei nº 9.776/2016); e o Decreto nº 147/2014 (e suas alterações 

posteriores: Decreto nº 5149/2013 e Decreto nº 2913/2015), que estabelece os 

critérios da descentralização de recursos financeiros para os CEGs. 

18. Também foram fontes de critérios a Lei Federal nº 9.394/1996 

(BRASIL, 1996), que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

e a Lei Municipal nº 9.606/2015 (GOIÂNIA, 2015), que institui o Plano Municipal de 

Educação (PME). 

19. Além disso, foram utilizadas as normativas do Conselho Municipal de 

Educação (CME), que estabelecem os princípios e normas para a organização e a 

autorização de funcionamento das instituições de educação infantil (Resolução CME 

nº 120/2016) e de ensino fundamental (Resolução CME nº 116/2013) no âmbito do 

sistema municipal de educação de Goiânia. 

1.5 Metodologia 

20. Os trabalhos foram realizados em conformidade com os preceitos das 

ISSAIs de nível 3 e de nível 4 [Resolução Administrativa (RA) TCMGO nº 

00154/2017] e com a observância aos princípios e padrões estabelecidos pelo 

Tribunal de Contas da União (TCU), no Manual de Auditoria Operacional (TCU, 

2010). 

21. Durante a etapa de planejamento da auditoria, foram realizadas 

pesquisas, reuniões e entrevistas com os gestores da Secretaria Municipal de 

Educação e Esporte, com representantes do Conselho Municipal de Educação e 

com especialistas. Também foram executadas técnicas de diagnóstico de auditoria, 

como forma de aprofundar os conhecimentos sobre o tema. 

22. A população-alvo do trabalho são as 305 (trezentas e cinco) 

instituições educacionais (IE) próprias e conveniadas do município de Goiânia que 

possuem conselho escolar e/ou gestor e que recebem recursos do PAFIE, 
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distribuídas em 5 (cinco) coordenadorias regionais de educação (CRE), conforme 

Tabela 2: 

Tabela 2 – Total de Instituições por CRE 

Coordenadoria Regional de Educação CMEI/CEI ESCOLAS TOTAL % CRE 

Brasil Di Ramos Caiado 30 33 63 20,65 
Central 28 32 60 19,67 
Jarbas Jayme 29 38 67 21,98 
Maria Helena Batista Bretas 30 33 63 20,65 
Maria Thomé Neto 21 31 52 17,05 
Total de instituições com Conselhos 138 167 305 100,0 

Fonte: Plano de Trabalho (2018). 

23.  Na fase de execução foram realizadas visitas em 62 (sessenta e duas) 

IEs (amostra que representa 20,33% da população-alvo), nos períodos matutino e 

vespertino, distribuídas proporcionalmente nas cinco CREs, conforme Tabela 3: 

Tabela 3 – Instituições visitadas por CRE 

Coordenadoria Regional de Educação CMEI/CEI ESCOLAS TOTAL 

Brasil Di Ramos Caiado 5 7 12 
Central 5 7 12 
Jarbas Jayme 6 9 15 
Maria Helena Batista Bretas 5 7 12 
Maria Thomé Neto 4 7 11 
Total de instituições com Conselhos 25 37 62 

Fonte: Equipe de Auditoria (2018). 

24. Durante as visitas foram realizadas observações diretas da estrutura 

física com registro fotográfico (incluindo aspectos de merenda e limpeza) e 

entrevistas com conselheiros, professores, alunos do 5º ano (2º ano do ciclo II), 

manipuladores de alimentos, responsáveis pela limpeza e diretores. 

25. Além disso, foram analisados os resultados da pesquisa realizada por 

meio de questionários eletrônicos de opinião colhida junto às 243 (duzentas e 

quarenta e três) IEs que não foram visitadas, sendo que esses dados foram usados 

para corroborar as análises realizadas com base nos dados coletados nas visitas in 

loco. O percentual de questionários respondidos via internet foi de 87%. 

26. A Tabela 4 apresenta o público-alvo que foi entrevistado nas visitas in 

loco e o quantitativo de questionários online respondidos via internet. 

Tabela 4 – Questionários aplicados in loco e online 

Questionários Visitas IN LOCO ONLINE via internet TOTAL 

Alunos do 5º ano 359 - 359 

Conselheiros 308 686 994 
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Diretores 62 211 273 

Pais/Responsáveis 107 2643 2750 

Professores 303 1160 1463 

Total  1139 4700 5839 

Fonte: Equipe de Auditoria (2018). 

27. As técnicas de diagnóstico desenvolvidas e a estratégia metodológica 

empregada estão mais bem detalhadas no Plano de Trabalho nº 002/2018. 

1.6 Limitações 

28. Os procedimentos de coleta descritos acima apresentaram as 

seguintes limitações: informações incompletas, incongruentes ou inconsistentes; 

ausência de membros dos conselhos no momento da visita à IE, inviabilizando a 

aplicação de questionários e entrevistas; não registro em ata das reuniões realizadas 

entre a gestão da IE e o Conselho.  

2. VISÃO GERAL 

2.1 Relevância do tema 

29. A gestão democrática do ensino público encontra fundamento no artigo 

206, inciso VI da Constituição Federal (CF) (BRASIL, 1988). Foi delineada pelos 

artigos 14, inciso II e artigo 15, da LDB e, posteriormente, reforçada pela Lei Federal 

nº 13.005/2004 - Plano Nacional de Educação (PNE). (BRASIL, 2014). 

30. A política de descentralização de recursos financeiros para as 

instituições educacionais demanda, além da gestão e controle do órgão auditado, o 

efetivo controle pela comunidade escolar. No município de Goiânia, a lei do PAFIE 

determina que os valores sejam transferidos diretamente aos CEGs que, enquanto 

unidades executoras (UEx) desses recursos, têm a competência para planejar, 

receber, executar e prestar contas dos gastos, em conjunto com os diretores das 

IEs. 

31. Este modelo de descentralização que coloca os conselhos como UEx é 

uma das estratégias que pode contribuir para a gestão democrática, vez que se trata 

de colegiado de composição paritária, de livre escolha da comunidade escolar, tendo 

a participação de pais ou responsáveis, alunos, professores, funcionários 

administrativos e do diretor da IE, como membro nato. 
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32. Contudo, a sua efetivação depende de um processo permanente de 

desenvolvimento da autonomia da gestão financeira nos estabelecimentos de 

ensino, o que passa por programas de formação de conselheiros e diretores, com 

condições para o efetivo funcionamento dos conselhos e da transparência das ações 

relacionadas aos gastos com recursos do PAFIE. 

2.2 Histórico 

33. Com a instituição do FMMDE, pela Lei nº 8.075, de 27 de dezembro de 

2001, a SME passou a ter autonomia na gestão dos recursos do orçamento da 

educação vinculados à MDE, viabilizando a criação do PAFIE, pela Lei Municipal nº 

8.183, de 17 de setembro de 2003. A lei do PAFIE foi regulamentada pelo Decreto nº 

147, de 22 de janeiro de 2004. 

34. Considerando a necessidade de ampliação do prazo limite para a 

aplicação dos recursos repassados às instituições, o Decreto nº 5149, de 12 de 

dezembro de 2013, ampliou este prazo do dia 20 para o dia 30 de dezembro de 

cada ano. E, com o Decreto nº 2913, de 1º de dezembro de 2015, ficou autorizada a 

reprogramação do saldo existente no final do exercício para o exercício seguinte, 

mantendo-se as categorias econômicas de custeio e capital. 

35. O PAFIE contribui para a qualidade da educação na rede pública 

municipal à medida que transfere recursos financeiros diretamente às UEx que 

representam as IEs, estimulando a autonomia na gestão financeira, para o 

ordenamento e execução de gastos rotineiros destinados à manutenção e 

desenvolvimento do ensino. 

36. Para desenvolver a descentralização de recursos financeiros, a SME 

definiu três pilares essenciais: a efetiva participação dos CEGs nos processos de 

tomada de decisões para aplicação dos recursos; a formação continuada dos 

gestores/diretores das IEs e dos conselheiros para viabilizar as melhores práticas de 

gestão; e a transparência de todas as ações que culminam na adequada prestação 

de contas da utilização dos recursos no âmbito do PAFIE (Ofício SME nº 

3099/2018). 

2.3 Responsáveis 

37. Nos termos do artigo 9º da Lei Municipal nº 8.075/2001, o órgão 

executor do PAFIE é o FMMDE, que é vinculado à SME. Há um gestor responsável 
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pelo fundo, que é fiscalizado pelo Conselho Municipal de Educação e pelo órgão 

responsável pelo controle interno do Município, no caso, a Controladoria Geral do 

Município de Goiânia (CGM). Além disso, as contas de gestão do FMMDE devem 

ser submetidas ao TCMGO, nos termos da Instrução Normativa (IN) nº 008/2015. 

2.4 Aspectos orçamentários e financeiros 

38. No exercício de 2017, foram transferidos às instituições educacionais 

da rede pública municipal de Goiânia, no âmbito do PAFIE, o valor de R$ 

23.917.004,00 (Relatório de Empenhos por Natureza de Despesa - PT nº 25). Esse 

montante representa 2,57% do total das despesas executadas pela SME (R$ 

929.277.651,65), o que inclui o FMMDE e o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (FUNDEB). 

39. Ao analisar as despesas por elemento, os valores descentralizados 

pelo PAFIE representam o terceiro maior grupo de despesas da SME, ficando atrás 

somente das despesas com pessoal (78%) e encargos (11%). Os valores 

transferidos pelo PAFIE superam até mesmo os valores despendidos com a 

aquisição de merenda para toda a rede de ensino no ano de 2017 

(R$11.174.921,17). 

40. A perspectiva é que a proporção dos recursos descentralizados 

aumente (elevando a relevância do tema da auditoria), tendo em vista: 1) a alteração 

da Lei n° 8.183/2003 pela Lei Municipal nº 9.776/2016, a qual autorizou, além das 

despesas já previstas para serem custeadas com a verba do PAFIE, a aquisição de 

mobiliário, gás de cozinha e gêneros alimentícios para a merenda escolar; 2) a 

publicação da Portaria SME n° 172/2017 (SME, 2017), que ampliou o valor dos 

repasses financeiros para atender especificamente despesas com a manutenção 

predial (denominado Escola Viva); 3) a aprovação da Lei Municipal nº 10.164/2018, 

que institui o Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola - PRÓ-MERENDA, que 

objetiva a descentralização dos recursos financeiros para merenda nas escolas e 

creches, bem como nas escolas qualificadas como entidades filantrópicas ou por 

elas mantidas, no município de Goiânia, por meio de repasse direto, como forma de 

permitir que as unidades de ensino gerenciem diretamente a compra dos gêneros 

alimentícios e a preparação da merenda escolar, de acordo com o artigo 6º, 
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parágrafo único da Lei Federal nº 11.947/2009 e artigo 8º da Resolução do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) nº 26/2013. 

41. Para o exercício de 2018, o orçamento do PAFIE é de R$ 

39.673.474,41 (trinta e nove milhões, seiscentos e setenta e três mil, quatrocentos e 

setenta e quatro reais e quarenta e um centavos), conforme consta do anexo 1. 

2.5 Funcionamento do PAFIE 

42. Os repasses do PAFIE são feitos diretamente às UEx, trimestralmente, 

mediante apresentação de plano de aplicação de recursos (PAR), devidamente 

aprovado pelos conselhos escolares das escolas e pelos conselhos gestores dos 

centros municipais de educação infantil (CMEI) e centros de educação infantil (CEI). 

43. O valor dos recursos a ser repassado às UEx é definido observando-se 

os critérios do artigo 2º da Lei Municipal nº 8.183/2003 (anexo 2): número de alunos 

matriculados (extraído do banco de dados da SME, atualizados trimestralmente); 

períodos de funcionamento das IEs ou de seus agrupamentos. 

44. Os gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino obedecem a 

parâmetros legais e, no caso do PAFIE, não é diferente. Aqui os principais 

parâmetros são os artigos 3º e 4º da Lei nº 8.183/2003. O artigo 3º traz os gastos 

permitidos, tais como: aquisição de material de consumo urgente e necessário ao 

funcionamento da IE; manutenção, conservação e pequenos reparos da IE; 

materiais para implementação do projeto pedagógico da IE; aquisição de material 

permanente voltado à área pedagógica, mobiliário, cujo valor não ultrapasse o limite 

estabelecido no artigo 60, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/1993 (BRASIL, 

1993); outros serviços e encargos necessários à IE para a consecução de seus 

objetivos institucionais e pedagógicos; aquisição de gêneros alimentícios e gás de 

cozinha a serem utilizados no preparo da merenda dos alunos. O artigo 4º menciona 

o que não pode ser adquirido com recursos do PAFIE.  

45. Os repasses são suspensos até a regularização pela UEx, que: não 

aplicar os recursos repassados de acordo com o PAR; não apresentar a prestação 

de contas dos recursos nos prazos e condições estabelecidas pela SME e pelo 

FMMDE; tiver a sua prestação de contas rejeitada, conforme constatado em análise 

documental ou fiscalização da SME, do FMMDE e/ou pelo órgão de controle interno 

– Controladoria Geral do Município; não tiver apresentado o número de alunos 
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matriculados e frequentes atualizados trimestralmente, nos termos do artigo 5º e 

parágrafo único. 

2.6 Beneficiários 

46. O artigo 6º, caput, da Lei Municipal nº 8.183/2003 prevê a participação 

de atores diversos na aplicação dos recursos do PAFIE: conselho escolar ou gestor, 

em conjunto com a direção da IE e a comunidade escolar. Em última análise, os 

maiores beneficiários do programa são os alunos que passam a ter acesso a 

melhores condições de aprendizado nas diversas áreas cobertas pelo PAFIE, o que 

pode contribuir para a melhoria da qualidade do ensino e aprendizado da rede 

pública municipal de educação de Goiânia. 

3. DA ESTRUTURA DO PAFIE 

47. Este capítulo tem o objetivo de analisar em que medida o Programa de 

Autonomia Financeira das Instituições Educacionais - PAFIE está estruturado para 

atingir seus objetivos e metas. 

48. Para isso, pretende-se verificar, inicialmente, se o programa tem 

objetivos e metas definidos e se eles são conhecidos pelos diretores das instituições 

educacionais do município e pelos membros dos conselhos dessas IEs. 

49. Pretende-se, também, investigar de que forma a SME verifica o cumprimento 

das metas e objetivos do PAFIE pelos sujeitos envolvidos na execução do programa; e como 

esses próprios sujeitos se organizam para dar cumprimento a esses objetivos e metas. 

50. A elucidação dessas questões envolveu a aplicação de questionários in 

loco com diretores e membros dos CEGs das instituições educacionais. 

51. As seções seguintes descrevem as situações encontradas na investigação 

realizada. Abordam a ausência de clareza dos objetivos e metas do PAFIE, a 

disseminação desses objetivos e metas para os sujeitos que executam o programa e a 

inexistência de metas mensuráveis e critérios objetivos de avaliação de desempenho do 

PAFIE. 

3.1 Ausência de clareza dos objetivos e metas do PAFIE na legislação e demais 
normas que tratam do programa 

3.1.1 Situação encontrada 
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52. O conjunto normativo do PAFIE não é suficientemente claro em relação 

aos objetivos e metas do programa, o que enfraquece a atuação de diretores e 

membros dos CEGs e favorece a ocorrência de interpretações divergentes dos 

próprios gestores da SME quanto às finalidades dessas normas, impactando 

negativamente no desempenho do programa.  

3.1.2 Critérios 

53. O Manual Técnico de Orçamento (MTO) do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, conceitua programa como: 

[...] instrumento de organização da atuação governamental que articula um 
conjunto de ações que concorrem para a concretização de um objetivo 
comum preestabelecido, mensurado por indicadores instituídos no plano, 
visando à solução de um problema ou o atendimento de determinada 
necessidade ou demanda da sociedade. (BRASIL, 2009, item 2.2.2.3.2, 
grifamos). 

54. Os programas integram os planos e os orçamentos dos entes 

federativos, sendo que essa organização de ações por meio de programas objetiva 

conferir “racionalidade e eficiência na administração pública e ampliar a visibilidade 

dos resultados e benefícios gerados para a sociedade, bem como elevar a 

transparência na aplicação dos recursos públicos.” (BRASIL, 2009, item 2.2.2.3.2). 

55. O manual traz ainda a estruturação dos programas, que passa pelos 

seguintes componentes: órgão responsável, unidade responsável, denominação, 

problema, objetivo, público-alvo, justificativa, horizonte temporal, estratégia de 

implementação e indicador, entre outros. 

56. Especificamente quanto ao objetivo de um programa, o MTO dispõe 

que: 

[...] o resultado que se deseja alcançar, ou seja, a transformação da situação 
a qual o programa se propõe modificar. Deve ser expresso de modo conciso, 
evitando a generalidade, dando a ideia do que se pretende de forma clara, 
categórica e determinante. (BRASIL, 2009, item 2.2.2.3.2, alínea “e”, 
grifamos). 

57. Embora este manual não seja norma de observação obrigatória pelos 

municípios, ele representa uma boa prática, por ser um documento que traz de 

maneira clara, técnica e completa os requisitos de um programa. 
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58. O primeiro passo para que o PAFIE tenha êxito é a sua estruturação 

adequada, oriunda de um planejamento eficaz, razão pela qual o manual foi utilizado 

aqui como critério, já que ele apresenta a estrutura ideal de um programa.  

3.1.3 Análise das evidências 

59. A equipe de auditoria, ainda na fase de levantamento, solicitou à SME 

informações quanto aos objetivos e metas definidos para o programa PAFIE. 

60. Em resposta, a secretaria indicou os seguintes objetivos e metas: 

Objetivos: 
- Garantir autonomia de gestão financeira aos Conselhos Escolares/Gestores 
para o ordenamento e execução de gastos relativos ao funcionamento das 
instituições que representam; 
- Garantir a melhoria da infraestrutura física e pedagógica; 
- Reforçar a autogestão escolar dentro das ações efetivas pela SME; 
- Elevação dos índices de desempenho da educação básica. 
Metas: 
- Ampliar o acesso às boas experiências de gestão; 
- Aumentar a participação da comunidade escolar nas decisões financeiras. 
(Ofício SME nº 2710/2018, item 1.I). 

61. Na Lei Municipal nº 8.183/2003 (anexo 2), que instituiu o PAFIE, de 

maneira indireta, constam dois dos objetivos citados no Ofício SME nº 2710/2018. 

Um deles, “autonomia de gestão financeira”, é previsto no artigo 1º da lei: 

Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e do 
Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - FMMDE, o 
Programa de Autonomia Financeira da Instituição Educacional - PAFIE, e o 
sistema de repasse de recursos financeiros destinados às Instituições 
Educacionais Públicas Municipais, garantindo-lhes autonomia de gestão 
financeira, para o ordenamento e execução de gastos rotineiros destinados à 
manutenção e desenvolvimento do ensino. 

62. Em relação à “melhoria na infraestrutura física e pedagógica”, este 

objetivo consta no artigo 3º da lei, que trata das despesas que são autorizadas com 

os recursos repassados às instituições educacionais por meio do PAFIE. 

63. Contudo, em relação aos demais objetivos e às metas indicados pela 

SME, não há menção na Lei Municipal nº 8.183/2003. 

64. Além disso, no restante do conjunto normativo do programa [Lei 

Municipal nº 9.776/2016; Decreto Municipal nº 147/2004; Decreto Municipal nº 

5149/2013; Decreto Municipal nº 2973/2015, Portaria SME nº 172/2017 (anexo 3) e 
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Manual de Utilização do PAFIE (anexo 4)] não constam expressamente os objetivos 

e metas indicados no Ofício SME nº 2710/2018. 

65. A ausência de denominação clara, categórica e determinante dos 

objetivos e metas previstos para o PAFIE, nos moldes do que orienta o Manual 

Técnico de Orçamento, prejudica a compreensão pelos usuários do que se pretende 

atingir com o programa, por exemplo, a longo, médio e curto prazo, bem como a 

identificação das diretrizes que fundamentam a descentralização de verbas ocorridas 

por meio do PAFIE. 

3.1.4 Causas 

66. A inexistência de planejamento prévio relacionado ao PAFIE por parte 

da SME explica essa ausência de clareza relacionada aos objetivos e metas do 

programa. O planejamento de um programa consiste em definir as diretrizes que o 

orientarão, além de se ter em mente as ações que serão desenvolvidas com esse 

programa ao longo do tempo (metas). 

67. Quando o planejamento é falho ou inexistente, como no caso aqui 

tratado, os normativos que embasam o programa acabam por não conseguir 

transmitir de forma clara os objetivos e metas pretendidos com a sua execução. 

3.1.5 Efeitos e riscos 

68. Como consequência dessa ausência de clareza verificou-se que os 

sujeitos envolvidos na execução do PAFIE (diretores e membros dos CEGs) 

possuem dúvidas quanto às ações a serem desenvolvidas com os recursos do 

PAFIE, inclusive quanto àquilo que pode ser adquirido com as verbas municipais 

descentralizadas. 

69. Quando da aplicação dos questionários nas instituições educacionais 

visitadas, membros dos conselhos alegaram confundir os objetivos do PAFIE com os 

do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), que é um programa federal que 

também destina verbas às instituições educacionais. 

70. Além disso, verificou-se também que, em razão da falta de clareza das 

normas, os próprios gestores da SME, ao orientar os diretores das instituições 

educacionais e membros dos CEGs, divergem na interpretação dos objetivos e 

metas do PAFIE. 



 
   

RUA 68 N. º 727 – CENTRO – FONE: 3216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO.    
                                                         www.tcm.go.gov.br                                                                                                  23 

PROGRAMA INTEGRADO DE AUDITORIAS 

EXERCÍCIO DE 2018 

71. Conforme relatado em algumas instituições educacionais visitadas, 

alguns diretores, ao buscar orientações na SME, receberam uma resposta positiva 

para determinada demanda, enquanto que outros receberam resposta negativa para 

demanda similar. Assim, alguns puderam executar determinadas ações com os 

recursos do PAFIE enquanto que outros tiveram que se abster. 

3.1.6 Conclusão 

72. Por essas razões, verifica-se a necessidade de que o conjunto 

normativo do PAFIE seja mais claro em relação aos objetivos, metas, diretrizes e 

finalidades do programa, de modo que os sujeitos encarregados de sua execução 

possuam confiança e respaldo para uma atuação mais eficiente. 

3.1.7 Propostas 

73. Diante da situação encontrada, recomenda-se que as normas do 

PAFIE sejam reformuladas para fazer constar, de forma clara, os objetivos, metas, 

diretrizes e finalidades do programa de descentralização de verbas municipais. 

74. Além disso, recomenda-se também que o Manual de Utilização do 

PAFIE seja aperfeiçoado, para que seja um meio de orientação mais completo e 

simples para os usuários, fazendo também constar nele de forma detalhada, mas 

com linguagem acessível, os objetivos e metas do programa. 

3.1.8 Benefícios esperados 

75. Espera-se, com a implementação das recomendações propostas, que 

haja maior respaldo normativo para que os diretores e membros dos CEGs 

desempenhem suas atribuições, tendo segurança em relação às ações que podem 

ser desenvolvidas de acordo com as finalidades do PAFIE. 

76. Espera-se, ainda, que haja redução das divergências nas orientações 

prestadas pela SME a diretores e membros dos conselhos. Se as normas forem 

mais claras em relação aos objetivos e metas do PAFIE, haverá menos espaço para 

interpretações divergentes e menos dúvidas, o que impacta positivamente no 

desempenho do programa. 

3.2 Falhas na disseminação dos objetivos e metas do PAFIE a todos os 
sujeitos envolvidos na execução do programa 

3.2.1 Situação encontrada 
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77. Durante as visitas às instituições educacionais apurou-se que os 

membros dos CEGs e os diretores das instituições não possuem igual acesso a 

informações relativas ao PAFIE (tais como objetivos e metas do programa). 

78. Verificou-se que essas informações alcançam de forma mais 

abrangente os diretores, porque há prioridade na oferta de cursos de capacitação a 

eles e também porque esses sujeitos dispõem de maior proximidade com a 

Secretaria Municipal de Educação. 

3.2.2 Critérios 

79. O Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014) prevê, no artigo 

2º, VI, como diretriz, a promoção do princípio da gestão democrática; diretriz essa 

que também está contemplada no Plano Municipal de Educação do Município de 

Goiânia (Lei Municipal nº 9.606/2015), em seu artigo 4º, inciso VI. 

80. Essa Lei Municipal nº 9.606/2015 ainda institui, como umas das metas 

do PME (meta 19), assegurar condições para a efetivação da gestão democrática da 

educação no âmbito das instituições educacionais. 

81. Uma das formas de se viabilizar essa gestão democrática é por meio 

da atuação dos CEGs. No que se refere à descentralização de verbas para as 

instituições educacionais, uma atuação efetiva desses conselhos pressupõe, entre 

outras coisas, que esses sujeitos compreendam as finalidades, diretrizes, objetivos e 

metas do PAFIE. 

3.2.3 Análise das evidências 

82. Objetivando investigar o conhecimento dos diretores e membros dos 

conselhos em relação aos objetivos e metas do PAFIE, durante as visitas nas 

instituições educacionais foram aplicados questionários com esses sujeitos, que 

contemplaram as seguintes perguntas: 

Gráfico 1 – Você conhece o PAFIE? 
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Fonte: Equipe de Auditoria (2018). 

 

Gráfico 2 – Você conhece os objetivos e metas do PAFIE? 

 

Fonte: Equipe de Auditoria (2018). 

83. Embora os percentuais de conselheiros e de diretores que 

responderam positivamente aos questionamentos acima sejam altos, o que é 

satisfatório, verifica-se que a diferença dos percentuais de respostas negativas entre 

esses sujeitos indica que a disseminação dos objetivos e metas do programa não 

ocorre de maneira uniforme entre eles. 

84. O fato de 25% dos membros dos CEGs sequer ter conhecimento dos 

objetivos e metas definidos para o PAFIE demonstra que esses sujeitos carecem de 

mais informações quanto ao programa. 

85. Além disso, durante as visitas nas instituições educacionais, verificou-

se que, embora grande parte dos conselheiros tenha assinalado “SIM” nas 

perguntas dos gráficos acima, muitos deles tiveram dificuldades em falar sobre o que 

se trata o programa. Alguns revelaram que a maior parte das informações relativas 

ao PAFIE acaba se concentrando nos diretores das IEs (o que se reforça pelo 

percentual de respostas trazido nos gráficos acima) e nos presidentes dos 

conselhos. 

86. Com o intuito de confirmar se os diretores e membros dos CEG, de 

fato, identificavam como objetivos do PAFIE aqueles indicados pela SME no Ofício 

nº 2710/2018, pediu-se para que esses sujeitos assinalassem nos questionários os 
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itens que reconheciam como objetivos do programa, sendo que foram obtidos os 

seguintes resultados: 

Gráfico 3 – Quais dos itens abaixo você identifica como objetivos do PAFIE? 

 
Fonte: Equipe de Auditoria (2018). 

87. Diante do ilustrado acima, verifica-se que, em relação aos 

conselheiros, 47,7% não reconheceu como objetivo do programa a “autonomia de 

gestão financeira”, que é o objetivo maior da descentralização de verbas que ocorre 

por meio do PAFIE. 

88. Além disso, 27,3% dos conselheiros também não reconheceu como o 

objetivo do programa a “melhoria da infraestrutura física e pedagógica”. 

89. Esses resultados reforçam a constatação de que há necessidade de 

melhor difundir essas informações aos membros dos CEGs. 

3.2.4 Causas 

90. Esse desconhecimento maior por parte dos conselheiros se deve, 

dentre outras coisas, ao próprio fato de o conjunto normativo do PAFIE não ser 

suficientemente claro em relação aos objetivos e metas do programa. 

91. A ausência de clareza (situação encontrada tratada na seção 3.1 deste 

relatório) faz com que os diretores e conselheiros precisem buscar constantemente 

esclarecimentos na SME, através de ligações e e-mails, por exemplo. 
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92. Como os diretores, em regra, possuem mais contato com a secretaria, 

até por serem hierarquicamente vinculados a ela, são eles que acabam realizando 

essas consultas e, portanto, tendo acesso direto a essas informações. 

93. Além disso, observou-se que meios de comunicação que 

possibilitariam que esses conselheiros pudessem também ter acesso direto a essas 

informações (intranet, internet), sem depender da intermediação dos diretores, por 

exemplo, quase não são utilizados. 

94. Conforme se observa, a regra é que os conselheiros tenham 

conhecimento dos objetivos e metas do PAFIE por meio das próprias reuniões 

pedagógicas (que ocorrem periodicamente nas instituições educacionais para tratar 

sobre diversos assuntos) e por meio das reuniões do próprio CEG. 

95. Nessas ocasiões, via de regra, os diretores e os presidentes dos 

conselhos é que disseminam para os demais membros os conhecimentos que têm 

acerca do PAFIE. 

96. Outro fator que contribui para a carência de esclarecimentos dos 

membros dos conselhos em relação ao programa PAFIE é a escassez de cursos de 

formação e de orientações da SME voltados para esses sujeitos. 

97. Nos questionários aplicados nas IEs, 66,1% dos diretores responderam 

que têm acesso aos objetivos e metas do PAFIE por meio de cursos de capacitação, 

enquanto que apenas 5,5% dos conselheiros responderam ter acesso aos objetivos 

e metas do programa por esse meio. Esses dados demonstram discrepância na 

oferta de cursos de capacitação aos sujeitos envolvidos na execução do PAFIE, 

indicando que esta se concentra nos diretores das instituições educacionais. 

3.2.5 Efeitos e riscos 

98. Tais situações refletem em falta de conhecimento dos membros dos 

CEGs quanto às finalidades do PAFIE (inclusive quanto àquilo que pode ser 

adquirido com as verbas repassadas às instituições educacionais). 

99. Além disso, favorecem que a gestão das verbas descentralizadas se 

concentre nos diretores, uma vez que esses possuem mais familiaridade e mais 

acesso a esclarecimentos relacionados às finalidades do PAFIE. 
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100. Essas situações relatadas fragilizam a gestão democrática, pois os 

conselhos acabam figurando como meros coadjuvantes da gestão das verbas 

descentralizadas, atuando muitas vezes pro forma, já que não dispõem de subsídios 

para atuarem de maneira mais efetiva. 

3.2.6 Conclusão 

101. Pelo exposto, verifica-se que a disseminação falha dos objetivos e 

metas do PAFIE a todos os sujeitos envolvidos na execução do programa vai de 

encontro com o que a própria Lei Municipal nº 8.183/2003 prevê, uma vez que essa 

norma preconiza os conselhos como unidades executoras do PAFIE e não como 

órgãos de auxílio dos diretores na execução dos gastos. 

102. Assim, é fundamental que os membros dos conselhos tenham tanto 

esclarecimento quanto os diretores das instituições educacionais em relação ao 

PAFIE, sendo que a SME tem papel importante no direcionamento de informações a 

esses sujeitos. 

3.2.7 Propostas 

103. Diante da situação encontrada, recomenda-se à SME que implante 

canais para disseminar os objetivos, metas, finalidades e diretrizes do PAFIE 

adequadamente aos membros dos CEGs, seja por meio da intensificação das ações 

de capacitação, seja pela utilização de meios de difusão de informações que tenham 

potencial de atingir um número maior de destinatários (internet, intranet, 

encaminhamento de ofícios circulares, por exemplo). 

3.2.8 Benefícios esperados 

104. Espera-se, com a implementação da recomendação acima, que haja 

melhor direcionamento e maior clareza dos membros dos conselhos quanto às 

ações a serem desenvolvidas no âmbito do PAFIE. 

105. Estima-se também que, com essas medidas, haja fortalecimento da 

gestão democrática pela atuação dos conselhos como unidades executoras do 

programa, de modo que possuam subsídios para decidir, questionar e contribuir 

efetivamente. 
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3.3 Inexistência de metas mensuráveis, bem como de critérios objetivos para 
avaliar o desempenho do PAFIE 

3.3.1 Situação encontrada 

106. As metas definidas para o PAFIE (informadas pela SME no Ofício nº 

2710/2018) são genéricas, não se traduzindo em ações específicas a ser 

concretizadas ao longo do tempo. 

107. Do mesmo modo, os critérios, indicados nesse mesmo ofício, utilizados 

para avaliar o PAFIE carecem de objetividade e de requisitos que possibilitem, de 

fato, mensurar os resultados do programa (tal como a adoção de indicadores de 

desempenho, por exemplo). 

3.3.2 Critérios 

108. O Manual Técnico do Orçamento (já citado na seção 3.1.2) estabelece 

que programas se consubstanciam em conjuntos de ações que concorrem para 

concretizar um objetivo comum. 

109. Nesse sentido, o estabelecimento de metas que sejam específicas e 

mensuráveis permite a identificação dessas ações, de forma que seja possível 

planejar o que se pretende atingir com aquele programa em determinados períodos 

de tempo. 

110. Do mesmo modo, o manual também estabelece que os programas são 

mensurados por indicadores previstos nos planos. Esses indicadores são 

importantes para que se avalie o desempenho do programa (se ele está atingindo os 

objetivos propostos, bem como as metas/ações estipuladas no período de tempo 

estimado). 

111. Especificamente quanto aos indicadores, o MTO especifica que eles 

devem ser passíveis de aferição, coerentes com os objetivos preestabelecidos, 

sensíveis às contribuições das principais ações e apuráveis em tempos oportunos. 

(BRASIL, 2009, item 2.2.2.3.2, alínea n). 

112. Com os indicadores, é possível averiguar os resultados de um 

programa para saber se ele é eficaz, eficiente e efetivo. 

3.3.3 Análise das evidências 
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113. Na fase de planejamento da auditoria, a equipe solicitou aos gestores 

da SME informações relativas às metas e indicadores utilizados para medir os 

resultados do PAFIE. 

114. Conforme já exposto na seção 3.1, a SME encaminhou à equipe de 

auditoria o Ofício nº 2710/2018 informando como metas do PAFIE: ampliar o acesso 

às boas experiências de gestão; e aumentar a participação da comunidade escolar 

nas decisões financeiras. 

115. No mesmo documento, foi informado que os indicadores utilizados para 

acompanhar e avaliar o desempenho do PAFIE são: 

- A Prestação de Contas de todos os Repasses que contemplam 
Custeio/Capital; 
- Quanto à merenda escolar, a priori – análise de cardápio, a posteriori – 
avaliação do cumprimento das especificações e pesquisa de satisfação com 
os educandos; 
- Quanto ao Programa Escola Viva: fiscalização das intervenções realizadas 
nas instituições e o Relatório Final apresentado pela direção das unidades, 
incluindo o relatório fotográfico; 
- Quanto à aquisição de EPIs: avaliação permanente da SESMT junto aos 
servidores que utilizam os equipamentos referente à funcionalidade, 
segurança e satisfação; 
- Quanto aos itens predeterminados – limpeza de caixa d’água, caixa de esgoto, 
capina, poda e retirada de entulhos – a observação e a avaliação dos apoios da 
Diretoria de Administração Educacional. (Ofício SME 2710/2018, item II). 

116. Primeiramente, em relação às metas indicadas pela SME, verifica-se 

que elas não são mensuráveis, ou seja, não indicam ações a serem desenvolvidas 

em um determinado período de tempo, o que impede que os resultados pretendidos 

sejam medidos. 

117. As metas informadas se traduzem, na verdade, como objetivos gerais; 

diretrizes do programa de descentralização de verbas. 

118. Do mesmo modo, os indicadores mencionados pela SME, na verdade, 

se consubstanciam em medidas de controle em face dos produtos adquiridos ou 

serviços realizados com os recursos do PAFIE repassados para as instituições, bem 

como medidas de controle utilizadas para verificar se as determinações legais 

relativas a determinados itens são cumpridas [em relação aos equipamentos de 

proteção individual (EPI) e à merenda escolar]. 



 
   

RUA 68 N. º 727 – CENTRO – FONE: 3216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO.    
                                                         www.tcm.go.gov.br                                                                                                  31 

PROGRAMA INTEGRADO DE AUDITORIAS 

EXERCÍCIO DE 2018 

119. Dessa forma, não se vislumbram indicadores que possibilitem 

acompanhar resultados do PAFIE em si. Conforme já mencionado na seção 3.1 

deste relatório, os objetivos do programa são, em suma, promover a autonomia de 

gestão financeira às instituições educacionais, reforçar a autogestão escolar, 

melhorar os índices da educação básica e, mais especificamente, melhorar a 

infraestrutura física e pedagógica das instituições. 

120. Assim, é necessário que os indicadores escolhidos para verificar os 

resultados do PAFIE estejam relacionados a esses objetivos e possibilitem aferir se 

eles e as metas definidas para o programa estão sendo atingidos, observando-se 

aspectos de eficiência, eficácia e efetividade. 

121. Além disso, verificou-se durante as visitas às instituições educacionais 

que não há uniformidade nas medidas adotadas pela SME para verificar o 

cumprimento de objetivos e metas pelas instituições educacionais. 

122. No questionário aplicado com os diretores dessas instituições, constou 

essa pergunta, em relação à qual obteve-se os seguintes percentuais de respostas: 

  



 
   

RUA 68 N. º 727 – CENTRO – FONE: 3216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO.    
                                                         www.tcm.go.gov.br                                                                                                  32 

PROGRAMA INTEGRADO DE AUDITORIAS 

EXERCÍCIO DE 2018 

Gráfico 4 – De que forma a SME verifica o cumprimento das metas e objetivos do 

PAFIE? 

Fonte: Equipe de Auditoria (2018). 

123. Esses dados demonstram que as medidas adotadas para verificar o 

cumprimento de objetivos e metas variam de instituição para instituição, visto que 

32,3% das instituições não relataram receber visitas com esse fim, enquanto que 

67,7% assinalaram que recebem, bem como que 22,6% dos diretores afirmaram que 

essa verificação se dá por meio de relatório de metas cumpridas, enquanto que 

77,4% dos diretores não marcaram essa opção. 

124. Além disso, verifica-se que medidas objetivas, tal como a utilização de 

indicadores de desempenho, não são utilizadas pela SME para verificar se o PAFIE 

atinge os objetivos e metas previstos. 

3.3.4 Causas 

125. A ausência de planejamento relacionado com o PAFIE é uma das 

causas de não existirem metas mensuráveis nem critérios objetivos para avaliar o 

desempenho do programa. 

126. Se não se sabe com antecedência o que se pretende com a 

implantação de determinado programa, também não há como definir as ações 

pretendidas a curto, médio e longo prazo. Além disso, também não há como haver 
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objetividade na medição/avaliação dos resultados do programa, razão pela qual não 

se percebe a adoção de indicadores. 

127. O fato de o conjunto normativo do PAFIE não ser claro em relação aos 

objetivos e metas também concorre para essa ausência de objetividade na avaliação 

de desempenho do programa, bem como para a inexistência de especificidade e 

direcionamento das ações pretendidas. 

3.3.5 Efeitos e riscos 

128. Como consequência dessa situação encontrada, apurou-se que há 

comprometimento da autonomia das instituições educacionais para gerir as verbas 

do PAFIE. 

129. Para condicionar os diretores e membros dos conselhos a aplicar os 

recursos para atender determinadas demandas que a SME apura que são 

prioritárias, a secretaria institui “recursos predeterminados” dentro do programa. 

130. Esses recursos só podem ser gastos naquelas ações específicas, sem 

possibilidade de flexibilização, sob pena de não aprovação das prestações de contas 

e necessidade de devolução da quantia gasta indevidamente. 

131. Durante as visitas às instituições educacionais, muitos diretores e 

membros dos conselhos afirmaram que esse “carimbo virtual” das verbas prejudica a 

gestão das instituições. Alguns relataram que, por vezes, utilizam o recurso 

predeterminado para atender àquela demanda específica, mas que quando há sobra 

da verba, esta não pode ser utilizada para atender outras demandas importantes 

para a instituição. 

132. Caso fossem definidas metas específicas e mensuráveis para o PAFIE, 

bem como critérios objetivos para avaliar o seu desempenho, essa situação se 

resolveria. Conforme já exposto, com a adoção de metas, a SME definiria as ações 

que ela pretende que sejam executadas em períodos de tempos determinados, sem 

que houvesse a necessidade de repassar recursos dessa forma predeterminada. 

133. Do mesmo modo, adotando critérios objetivos e indicadores para 

avaliar os resultados do PAFIE, a SME tem condições de verificar se essas metas 

traçadas foram observadas por cada instituição educacional. 
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134. Assim, as instituições poderiam dispor de autonomia para planejar e 

remanejar os gastos de acordo com as necessidades que entenderem cabíveis, mas 

ficando condicionadas a atender às metas previamente definidas pela SME dentro 

do prazo por ela estipulado, o que reforça a gestão democrática e estimula a 

maturidade de gestão financeira dentro das instituições educacionais. 

135. Outros efeitos decorrentes da ausência de metas mensuráveis e de 

critérios objetivos para avaliar o desempenho do PAFIE são: dificuldade de 

acompanhamento concomitante pela SME das ações desenvolvidas com os 

recursos e ausência de uniformidade nas ações de controle por ela adotadas para 

verificar o cumprimento de objetivos e metas. 

3.3.6 Conclusão 

136. As metas do PAFIE e os critérios definidos para avaliar seu 

desempenho não viabilizam o acompanhamento adequado do programa, nem 

possibilitam que os resultados sejam medidos com base na eficiência, eficácia e 

efetividade. 

137. Além disso, por não serem uniformes e objetivos, dificultam o controle 

por parte da SME e prejudicam a padronização das ações pretendidas com o 

programa a curto, médio e longo prazo. 

3.3.7 Propostas 

138. Diante do exposto, recomenda-se que a SME defina metas específicas 

para o PAFIE, levando-se em conta aquilo que se objetiva atingir com o programa a 

curto, médio e longo prazo; adote metas mensuráveis como forma de controlar e 

direcionar os gastos do PAFIE dentro daquilo que se entende como prioritário, sem 

que pra isso haja necessidade de engessar as verbas repassadas às IEs; 

implemente critérios objetivos para acompanhar o cumprimento das metas pelas IEs, 

bem como para acompanhar os resultados do PAFIE; avalie periodicamente o 

desempenho do PAFIE por meio de dos critérios previamente definidos e por meio 

de indicadores que possibilitem o acompanhamento dos resultados do programa. 

3.3.8 Benefícios esperados 

139. Espera-se que, com a adoção das medidas acima citadas, haja 

ampliação do controle concomitante do PAFIE, uniformidade das ações de controle 
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adotadas e ampliação da autonomia dos diretores e membros dos conselhos das 

IEs, uma vez que o controle através de indicadores de desempenho e metas 

cumpridas dispensa o "carimbo" das verbas do PAFIE. 

140. Além disso, haverá possibilidade de se avaliar os resultados do PAFIE, 

reajustando-o quando observado que os resultados não são satisfatórios e haverá 

também objetividade na avaliação dos resultados do programa, possibilitando aferir 

a efetividade, eficácia e eficiência do PAFIE. 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PAFIE 

141. Neste capítulo faz-se a análise da participação dos CEGs na execução 

do PAFIE. Para isso, analisou-se de que forma esses conselhos definem as 

prioridades de gastos das IEs, bem como de que forma a sistemática de 

gerenciamento do programa impacta na participação dos CEGs no PAFIE. 

142. As seções seguintes descrevem as situações encontradas durante a 

auditoria. Abordam a participação formal dos CEGs nas ações custeadas com 

recursos do PAFIE e a autonomia limitada que possuem para definir as prioridades 

das IEs que representam. 

4.1 Participação meramente formal dos conselhos escolares/gestores na 
execução do PAFIE 

4.1.1 Situação encontrada 

143. Constatou-se, por meio da pesquisa realizada durante a auditoria, que 

a participação dos conselhos escolar/gestor nas ações custeadas com recursos do 

PAFIE não é efetiva, o que propicia que a execução do programa se concentre na 

figura dos diretores das IEs, violando-se o princípio da gestão democrática previsto 

na LDB, no PME e na própria lei do PAFIE. 

4.1.2 Critérios 

144. O artigo 14, inciso II, da LDB prevê a participação dos conselhos e da 

comunidade escolar na gestão democrática do ensino público, instituindo-a como 

diretriz a ser observada pelas instituições educacionais brasileiras. 

145. Do mesmo modo, a Lei Orgânica do Município de Goiânia prevê a 

constituição e funcionamento efetivo de CEGs como estratégia para estimular a 

gestão democrática nas IEs (253, caput e §§ 4º e 5º); princípio esse também 
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constante da Lei Complementar nº 91/2000 (Estatuto dos Servidores do Magistério 

Público do Município de Goiânia) (GOIÂNIA, 2000). 

146. Nesse sentido, a Lei Municipal nº 9.606/2015 - Plano Municipal de 

Educação estipula, na meta 19, que deve ser assegurada a efetivação da gestão 

democrática da educação no âmbito das instituições educacionais do município. 

147. Além disso, a Resolução CME nº 120/2016, no artigo 69, caput e inciso 

II, prevê que o princípio da gestão democrática deve ser observado pelas instituições 

de educação infantil, especialmente quando envolver a proposta político pedagógica, 

o regimento, a avaliação institucional e os CEGs. O mesmo está previsto para as 

instituições de ensino fundamental no artigo 44, caput e § 2º da Resolução CME nº 

116/2013. 

148. Especificamente em relação ao PAFIE, o artigo 6º da Lei nº 8.183/2003 

define as competências do CEG, para, em conjunto com a direção da instituição 

educacional e comunidade escolar, aplicar os recursos relativos ao PAFIE. 

149. O § 3º do artigo 1º dessa mesma lei determina a aprovação do plano 

de aplicação dos recursos pelos conselhos como um dos requisitos para o órgão 

executor do programa efetuar o repasse às unidades executoras. 

150. Assim, verifica-se que o repasse de recursos financeiros de forma 

direta às instituições educacionais, em nome de unidades executoras 

representativas da comunidade escolar, apresenta-se como uma estratégia da 

gestão democrática para garantir a participação comunitária na administração 

escolar. Desse modo, deve-se garantir a atuação efetiva dos CEGs e o envolvimento 

da comunidade escolar nas principais decisões que envolvam a administração das 

instituições educacionais. 

4.1.3 Análise das evidências 

151. Objetivando averiguar se são os CEGs que definem as ações que 

serão custeadas com os recursos do PAFIE, elaborando o plano de aplicação, foi 

perguntado aos membros dos conselhos das instituições visitadas em que momento 

ocorrem as deliberações relativas aos recursos destinados à IE. 

152. As respostas dos conselheiros apontam, principalmente, que essas 

deliberações ocorrem quando os recursos já foram transferidos às UEx (66,2%) e/ou 
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à medida que as demandas ocorrem (58,4%). Esta informação foi reiterada pelos 

diretores entrevistados: 71% quando os recursos já foram repassados e/ou 74,20% à 

medida que as demandas ocorrem. 

153. Além disso, indagou-se qual a metodologia utilizada pelos membros 

dos conselhos para definir as prioridades de gastos, sendo que 80,20% dos 

membros dos CEGs responderam que realizam um diagnóstico prévio das 

necessidades a serem atendidas com os recursos do programa;  48,70% afirmaram 

que realizam reuniões com a comunidade escolar, sendo que o mesmo percentual 

respondeu que consideram a proposta político pedagógica da IE na escolha dos 

gastos; e 16,6% afirmaram que acatam as prioridades eleitas pelo diretor da IE. 

154. Esses dados demonstram que não há participação dos conselhos na 

elaboração dos planos de aplicação do PAFIE, uma vez que a apresentação desse 

plano ocorre anteriormente ao repasse dos recursos às IEs e a maioria dos 

membros dos CEGs apontou que só deliberam sobre a aplicação dos recursos 

depois que estes já foram repassados. 

155. Assim, verifica-se que uma etapa importante da execução do PAFIE 

não conta com a participação efetiva dos conselhos, qual seja: o planejamento inicial 

dos gastos. Tal situação vai de encontro às próprias finalidades da lei do PAFIE, 

tendo em vista que ela preconiza esses conselhos como as unidades executoras do 

programa, cabendo a elas definir as ações que serão desenvolvidas. 

156. Além disso, verifica-se que, nos momentos em que há deliberação (em 

sua maioria após a transferência dos recursos às IEs), em 16,6% dos casos ainda é 

o diretor da instituição que define as prioridades de gastos, tangenciando também 

nesse momento, os CEGs do processo de escolha das necessidades que serão 

priorizadas. 

157. Durante as visitas às IEs ainda foi possível verificar que, na prática, o 

processo de planejamento das despesas, com a consequente elaboração dos 

planos de aplicação, fica restrito ao diretor da IE e aos presidentes dos conselhos. 

158. Conforme informado pelos membros dos CEGs, os diretores e 

presidentes dos conselhos são chamados à SME para assinarem o plano de 

aplicação de recursos, momento em que definem os valores que serão destinados 
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para custeio e para capital, sendo que muitas vezes as prioridades de gastos 

acabam sendo definidas nessa ocasião, sem a participação dos demais membros. 

159. Este cenário de participação meramente formal da representação 

comunitária é confirmado pela carência de atas e registros das deliberações dos 

CEGs quanto à utilização dos recursos do PAFIE. 

160. Embora quase metade dos conselheiros (49,5%) declararam que os 

encontros dos CEGs são realizados mensalmente e para 29,5% os encontros são 

quinzenais, verificou-se em 24,2% das IEs visitadas que não houve registro de 

deliberação acerca dos recursos do PAFIE. Além disso, em 8,1% delas sequer 

existiam atas das reuniões do exercício de 2018. 

161. Em relação às IEs nas quais foram constatadas deliberações relativas 

ao PAFIE (67,7%), os principais assuntos registrados referem-se à eleição e posse 

dos membros dos conselhos. Em apenas 16,1% das atas foi possível identificar que 

as deliberações relacionadas ao programa ocorreram antes da aprovação do PAR. 

162. Diante disso, é possível identificar que a atuação dos CEGs, em 

relação ao planejamento e definição das prioridades de ações que serão custeadas 

com os recursos do PAFIE é meramente formal, caracterizada, por exemplo, pela 

assinatura do presidente do conselho no PAR, sem que, contudo, esse plano tenha 

sido objeto de deliberação do colegiado. 

163. Do mesmo modo, durante a aplicação dos recursos, a participação dos 

CEGs também não é efetiva, restringindo-se, muitas vezes, às assinaturas 

necessárias. Como os conselheiros não têm pleno conhecimento de que os 

conselhos são as unidades executoras do PAFIE, as prioridades definidas pelos 

diretores é que acabam orientando os gastos realizados. 

4.1.4 Causas 

164. Uma das causas dessa da participação apenas formal dos CEGs é a 

ausência de capacitação específica do PAFIE voltada aos membros dos conselhos 

(que será tratada na seção 4.3). 

165. Sem as capacitações devidas, os conselheiros não possuem o devido 

esclarecimento quanto às suas atribuições legais, o que pode contribuir para que 

não exerçam efetivamente seu papel. 
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166. Além disso, o fato de a SME aceitar apenas a assinatura do diretor da 

instituição educacional ou do presidente do respectivo conselho para a aprovação 

dos planos de aplicação do PAFIE faz com que os demais membros do conselho 

sejam tangenciados do processo de planejamento. 

167. Pode-se, ainda, apontar como causa da ausência de participação 

efetiva dos membros dos CEGs na execução do PAFIE, o fato desses membros não 

compreenderem a importância de sua contribuição nas decisões relacionadas ao 

programa. 

168. Por último, as atribuições de conselheiro demandam tempo, sendo que 

muitos deles declararam não ter disponibilidade para participarem efetivamente, 

especialmente os representantes do segmento de pais/responsáveis. Tanto que, nas 

observações em campo, constatou-se que a participação mais ativa no CEG é dos 

conselheiros representantes do segmento de servidores, até mesmo pela presença 

diária deles nas instituições educacionais. 

 4.1.5 Efeitos e riscos 

169.              Esta situação tem potencial para prejudicar a principal diretriz do 

PAFIE, que é a autonomia da gestão financeira das IEs pela participação efetiva dos 

CEGs, em conjunto com os diretores e a comunidade escolar, além de enfraquecer a 

gestão democrática prevista na LDB e demais normativos apontados na seção 4.1.2. 

4.1.6 Conclusão 

170.               Diante disso, necessário que a SME busque conscientizar os membros 

dos CEGs por meio de ações orientativas e de capacitação quanto às suas 

atribuições legais e à necessidade de participarem efetivamente da execução do 

PAFIE, buscando implementar ações que privilegiem essa participação. 

4.1.7 Propostas 

171. Nesse contexto, recomenda-se à SME que oferte ações de formação 

continuada aos conselheiros, com vistas a orientá-los e prepará-los para suas 

atribuições legais, bem como condicione a liberação dos recursos financeiros às UEx 

à deliberação e aprovação do plano de aplicação de recursos pelos CEGs, tal como 

previsto no §3º do artigo 1º da Lei Municipal n°8.183/2003. 
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4.1.8 Benefícios esperados 

172. Como efeitos dessas propostas, espera-se promover a participação 

efetiva dos CEGs nas ações relacionadas aos PAFIE, com o consequente 

fortalecimento desses conselhos e fomento da gestão democrática. 

4.2 A sistemática de gerenciamento do PAFIE limita a participação dos 
conselhos e compromete a efetividade da aplicação dos recursos 

4.2.1 Situação encontrada 

173. Verificou-se que o direcionamento de parte dos recursos do PAFIE pela 

SME, o desconhecimento prévio quanto aos valores que serão repassados às IEs e 

o desconhecimento quanto à possiblidade de alteração dos planos de aplicação 

comprometem a autonomia dos CEGs e a efetividade da aplicação dos recursos, 

uma vez que as prioridades definidas no planejamento inicial dos gastos podem não 

refletir as reais necessidades das IEs. 

4.2.2 Critérios 

174. O artigo 15 da LDB prevê que os sistemas de ensino devem assegurar 

progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira 

às unidades escolares. 

175. Do mesmo modo, a estratégia 19.7 do PME orienta que se deve 

favorecer os processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão 

financeira nos estabelecimentos de ensino do município. 

176. Assim, o CEG, por ser o responsável por gerir os recursos financeiros 

relativos ao PAFIE, deve possuir autonomia para definir as prioridades da IE que 

representam, uma vez que esta é uma das diretrizes trazidas tanto pela LDB quanto 

pelo PME. 

177. Especificamente em relação à lei do PAFIE, em seu artigo 3º são 

previstas, de forma exemplificativa, as despesas autorizadas para a garantia do 

funcionamento, melhoria física e pedagógica das IEs. 

178. O rol é exemplificativo, pois consta do inciso V do artigo que os 

recursos do PAFIE podem ser utilizados para atender a outros serviços e encargos 

necessários para a consecução dos objetivos institucionais e pedagógicos da IE. 
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179. Além disso, no artigo 4º constam as vedações à aplicação dos 

recursos, de forma taxativa. Desse modo, verifica-se que a Lei nº 8.183/2003 

disciplina que os recursos repassados aos conselhos devem ser utilizados para 

atender as necessidades pedagógicas e de funcionamento das instituições, vedando 

sua utilização para determinadas finalidades específicas. 

180. Assim, com exceção das vedações expressas previstas na lei, os 

conselhos têm liberdade para definir as ações que serão realizadas com os recursos 

descentralizados, coadunando com a diretriz do artigo 15 da LDB que prevê 

progressivos graus de autonomia financeira às IEs. 

4.2.3 Análise das evidências 

181. Durante as entrevistas com os conselheiros, foi perguntado se a 

elaboração dos planos de aplicação, com a definição dos valores para cada 

componente do PAFIE, é feita pelos CEGs. 

182. Em resposta, 31,5% declararam que possuem autonomia para definir o 

valor de apenas alguns dos componentes do PAFIE e 29,2% afirmaram que definem 

valores para todos os componentes do plano de aplicação. De outro lado, 24,7% 

afirmaram que o plano de aplicação é definido previamente pela SME; 12% não 

souberam responder e 2,6% afirmaram que o plano é definido pelo diretor da 

instituição educacional. 

183. Verificou-se que a fase de elaboração dos planos de aplicação dos 

recursos do PAFIE, na verdade, consiste no comparecimento dos diretores e/ou 

presidentes dos conselhos na SME para definirem os valores que serão destinados 

para atender despesas de custeio e os que serão destinados às de capital. 

184. Contudo, dentre as despesas de custeio, boa parte delas já é 

predefinida pela secretaria, tais como as destinadas à aquisição de gêneros 

alimentícios; à aquisição de EPIs; e serviços predeterminados como capina, 

remoção de entulho, limpeza de caixa d'água e desinsetização. 

185. Existem ainda os recursos do PAFIE relacionados ao Programa Escola 

Viva (anexo 3), que são destinados exclusivamente para a manutenção e 

conservação predial das IEs. 
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186. Diante disso, é possível verificar que a SME direciona praticamente 

todos os gastos previstos com os recursos do PAFIE, limitando a autonomia dos 

CEGs para definir as prioridades de suas respectivas IEs. 

187. Além disso, quanto à possibilidade de fazer a realocação de recursos 

do PAFIE pelas UEx, 66,1% dos diretores afirmaram que, em caso de remanescente 

de recurso alocado em determinada rubrica, esse não pode ser utilizado para outro 

fim. Já 12,9% dos diretores afirmaram que foram autorizados pela SME a remanejar, 

mediante deliberação do conselho, valores remanescentes de determinada rubrica 

para outra finalidade urgente da IE. Ainda, 21% dos diretores não souberem 

responder a essa pergunta. 

188. Nesse sentido, a cláusula 3ª do Manual de Utilização do PAFIE (anexo 

4) dispõe que “Os planos de aplicação devem ser fielmente seguidos quando da 

execução dos gastos. Qualquer alteração deve ser precedida de solicitações 

encaminhadas à GERCON que podem ser aceitas ou rejeitadas”. 

189. Observa-se discrepância entre as respostas dos diretores, o que indica 

que, apesar de haver previsão para alterações no plano de aplicação, tal 

possibilidade não é conhecida pela maioria dos diretores e também pelos 

conselheiros. 

190. Assim, diante da autonomia limitada para definir as prioridades de 

gastos e do desconhecimento quanto à possibilidade de remanejamento dos 

recursos em caso de necessidade de alteração das ações incialmente previstas, 

verifica-se que há comprometimento da efetividade da aplicação dos recursos do 

PAFIE, em razão de as despesas previamente definidas não refletirem muitas vezes 

as reais necessidades da IE. 

191. Nesse sentido, os conselheiros manifestaram, durante as entrevistas, a 

necessidade de se flexibilizar o uso dos recursos do PAFIE, tanto entre as rubricas 

inicialmente definidas nos planos de aplicação como na aquisição de determinados 

bens/serviços corriqueiros e necessários ao bom funcionamento das instituições 

educacionais, a priori vedado pela SME. 

192. Isto porque, mesmo que o planejamento contemple os meios 

necessários à sua eficiência, se faz necessário considerar que o cenário inicial é 

passível de mudança durante a execução do plano, exigindo adequações, ainda 
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mais considerando a dinâmica e a complexidade inerentes à administração de 

ambientes educacionais. 

193. Por fim, segundo diretores e conselheiros entrevistados, outros pontos 

que comprometem a efetividade da aplicação dos recursos do PAFIE são o 

desconhecimento prévio dos valores que estão previstos às UEx no exercício; a falta 

de regularidade quanto aos componentes do PAFIE durante o exercício, vez que, 

por exemplo, em um dado repasse o órgão executor disponibiliza recursos para 

capital e, no próximo, não necessariamente; e o limite de  

R$ 8.000,00 (oito mil reais) com gastos da mesma natureza de despesa 

estabelecido na cláusula 12 do Manual de Utilização do PAFIE. 

4.2.4 Causas 

194. Uma das causas da situação encontrada refere-se à participação ainda 

incipiente e formal dos conselheiros (apontada na seção 4.1), decorrente da falta de 

maturidade em relação a gestão de recursos públicos, de capacitação adequada e 

de envolvimento desses conselhos, o que leva a SME a direcionar as ações do 

PAFIE, como forma de prevenir que um planejamento inadequado por parte dos 

CEGs comprometa o funcionamento das IEs. 

195. Além disso, o comprometimento da efetividade da aplicação dos 

recursos também pode ser justificado pela ausência ou incongruência das 

informações repassadas aos CEGs quanto à possibilidade de remanejamento das 

verbas inicialmente previstas nos planos de aplicação. 

196. Pode, ainda, ser justificado pela não disponibilização prévia por parte 

da SME dos valores que serão destinados às IEs a cada repasse e pela não 

atualização do valor limite para despesas da mesma natureza constante do Manual 

de Utilização do PAFIE (anexo 4), que podem ocasionar a elaboração de um 

planejamento que não irá refletir as necessidades reais de aquisição e contratação 

de serviços da instituição educacional. 

4.2.5 Efeitos e riscos 

197. Tal situação encontrada resulta em casos de recursos remanescentes 

em determinadas rubricas e carência de recursos para outras necessidades, o que 

gera ociosidade de recursos financeiros nas contas bancárias das UEx e, ao mesmo 
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tempo, demandas importantes ou urgentes não atendidas nas IEs, comprometendo 

assim a efetividade do programa. 

198. Além disso, fragiliza a ainda incipiente autonomia na gestão financeira 

das instituições educacionais. 

4.2.6 Conclusão 

199. Nesse contexto, verifica-se que há necessidade de que seja 

flexibilizada a aplicação dos recursos do PAFIE, aumentando-se a autonomia dos 

CEGs para definir as prioridades de gastos de suas IEs, nos moldes do proposto 

pela LDB, pelo PME e pela própria lei do PAFIE. 

200. Há necessidade também de que os conselhos saibam com 

antecedência os valores que serão destinados a eles a cada repasse, bem como 

que o valor limite previsto para despesas de mesma natureza seja atualizado 

conforme o decreto Decreto Federal nº 9.412/2018 (que aumentou o limite para 

aquisição de bens e serviços diretamente), de modo a propiciar elementos para que 

o planejamento feito pelos CEGs possa refletir de maneira mais efetiva as reais 

necessidades das instituições educacionais. 

4.2.7 Propostas 

201. Diante dessa situação encontrada, recomenda-se à SME que 

estabeleça, observando sempre a legislação pertinente, as diretrizes de aplicação 

dos recursos do PAFIE (incluindo orientações sobre as despesas obrigatórias 

previstas em legislação específica), deixando a cargo de cada CEG, em conjunto 

com o diretor da IE, elaborar planos de aplicação que priorizem as reais 

necessidades da instituição. 

202.  Recomenda-se também que a secretaria normatize e oriente os 

conselheiros e diretores das IEs sobre a possibilidade de alteração dos planos de 

aplicação, incluindo a necessidade de se fazer o registro em ata das deliberações 

dos conselhos quanto à utilização dos recursos do PAFIE, bem como de divulgar 

essas decisões, consoante o previsto nos estatutos dos próprios CEGs. 

203. Além disso, como forma de dar previsibilidade e viabilizar o 

planejamento adequado das despesas, recomenda-se que a secretaria promova a 
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divulgação antecipada aos CEGs e diretores, do valor total previsto do PAFIE para 

cada IE no exercício, bem como do cronograma dos repasses trimestrais. 

204. Por fim, recomenda-se que seja atualizado o valor limite previsto na 

cláusula 12 do Manual de Utilização do PAFIE, conforme novos valores da Lei nº 

8.666/1993 (atualizados pelo Decreto Federal nº 9.412/2018), bem como que os 

CEGs e diretores sejam oficiados sobre essa atualização. 

4.2.8 Benefícios esperados 

205. Como efeitos dessas propostas, espera-se otimizar a aplicação dos 

recursos do PAFIE ao garantir que possam ser utilizados de acordo com a demanda 

real de cada IE, bem como que seja estimulada a diretriz que assegura progressivos 

graus de autonomia de gestão financeira às IEs. 

206. Espera-se também contribuir para que o planejamento dos gastos do 

PAFIE reflita de maneira adequada as reais necessidades das instituições, além de 

agilizar a resolução de demandas locais das IEs com a atualização do valor 

permitido para adquirir bens e serviços diretamente, aumentando-se, assim, a 

efetividade do PAFIE. 

4.3 Carência de ações de formação continuada específicas para a gestão de 
recursos financeiros descentralizados do PAFIE direcionada aos conselheiros 

4.3.1 Situação encontrada 

207. De acordo com a pesquisa realizada durante a auditoria, os 

conselheiros não são contemplados com ações de formação continuada 

relacionadas especificamente com o PAFIE, o que impacta no desempenho do 

programa e fragiliza a gestão democrática. 

4.3.2 Critérios 

208. O artigo 4º, inciso VI, da Lei nº 9.606/2015 (Plano Municipal de 

Educação), estabelece como diretriz a promoção do princípio da gestão democrática 

da educação e, especificamente na meta 19 trata da gestão democrática, 

destacando-se as estratégias “19.5) fortalecer os conselhos escolares e o Conselho 

Municipal de Educação, como instrumentos de participação e fiscalização na gestão 

escolar e educacional, por meio de programas de formação de conselheiros, 
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assegurando-lhes condições de funcionamento autônomo” e “19.9) desenvolver 

programa de formação continuada na área de gestão para os gestores escolares”. 

209. O documento “A gestão pública e a qualidade da educação: 

planejamento articulado e princípios constitutivos do trabalho pedagógico da SME de 

Goiânia” conceitua no capítulo 1 a política de formação continuada em rede adotada 

pela SME:  

[...] formação continuada que considere alguns pressupostos: autonomia, 
autoria e em contexto. Estes pressupostos devem ser assegurados na 
construção de uma Política de Formação Continuada em Rede, ato que 
implica considerar princípios, concepções, ações interdisciplinares, diálogos e 
parcerias intersetoriais. 
[...] Em uma Política de Formação em Rede espera-se que os profissionais da 
educação sejam capazes de construir seus itinerários formativos com base 
naquilo que qualifique sua atuação de forma crítica e propositiva. (GOIÂNIA, 
2018, p. 9, grifamos). 

210. Já no capítulo 2, na concepção de gestão democrática da escola 

pública destaca-se o desafio de se promover a efetividade desse modelo de gestão: 

Gestão refere-se à forma de organizar o funcionamento das instituições 
educacionais quanto aos aspectos políticos, administrativos, financeiros, 
tecnológicos, culturais e pedagógicos. Trata-se de uma concepção articulada 
à compreensão de homem, de sociedade e de educação. A opção política por 
uma gestão democrática preza pelo exercício da cidadania, no sentido de 
propiciar a emancipação, autonomia e participação nos processos de 
decisões nas instituições educacionais dos sujeitos que constituem a 
comunidade. A construção de uma gestão democrática exige um conjunto de 
estratégias, asseguradas inclusive legalmente, como os processos de 
eleições de diretores e implementação de conselhos gestores e escolares. 
Todavia, é preciso reconhecer que por si só essas estratégias não garantem 
a participação efetiva de todos e, nesse sentido, reconhecer a participação 
nos processos decisórios como direito individual e coletivo, ainda se coloca 
como desafio à efetivação desse modelo político e pedagógico de gerir a 
educação pública. (ibid., p.13, grifamos). 

211. Ainda sobre a formação continuada, o documento “Planejamento das 

Ações de Formação - Eixo 2 - Gestão Democrática 2018” (anexo ao Ofício SME nº 

3099/2018), traz a previsão de ações de formação continuada voltadas aos 

conselheiros escolares e diretores a serem desenvolvidas pelo órgão auditado. 

4.3.3 Análise das evidências 

212. Dos conselheiros entrevistados, 73,10% declararam não ter participado 

de qualquer curso de capacitação com enfoque em orientá-los a como gerir os 
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recursos financeiros descentralizados do PAFIE ou, ainda, não souberam responder 

se foram disponibilizadas ações de formação continuada com este escopo. 

213. Durante a execução da auditoria, constatou-se que ainda não havia 

sido realizada nenhuma ação de formação continuada voltados aos conselheiros, 

conforme se depreende do documento “Planejamento das Ações de Formação - 

Eixo 2 - Gestão Democrática 2018” disponibilizado pela SME. 

214. A falta de ações de capacitação direcionadas aos conselheiros torna-se 

ainda mais relevante quando se considera o tempo de experiência como membros 

dos CEGs: 

Gráfico 5 –Tempo de conselho dos membros entrevistados 

Fonte: Equipe de Auditoria (2018). 

215. Conforme demonstrado no gráfico acima, 51,6% dos conselheiros tem 

até (18) dezoito meses de experiência. Levando-se em conta que o mandato tem a 

duração de 3 (três) anos, existe uma rotatividade significativa nesses conselhos 

escolares e gestores, que acaba fragilizando a gestão democrática. Essa situação 

demanda que as ações de capacitação sejam ofertadas de forma continuada, 

buscando-se manter uniforme o conhecimento dos conselheiros acerca do PAFIE. 

216. Chamou a atenção também o baixo conhecimento por parte dos 

membros dos CEGs sobre as ações possíveis de serem realizadas com os recursos 

do PAFIE. 
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217. No questionário aplicado com esses conselheiros constou pergunta 

acerca das despesas que podem ser custeadas com recursos do PAFIE ao que 

responderam (gráfico 6): 

Gráfico 6 – Utilização dos recursos do PAFIE 

Fonte: Equipe de Auditoria (2018). 

218. Como se observa, o uso mais reconhecido pelos conselheiros (71,4%) 

é para aquisição de material pedagógico de uso do aluno e do professor (papel, 

cartolina, giz, pincel para quadro etc), nos termos do inciso I do artigo 3º da lei do 

PAFIE. O segundo uso mais reconhecido (57,1%) foi para aquisição de gêneros 

alimentícios e gás de cozinha a serem utilizados no preparo da merenda dos alunos 

(inciso VI, do artigo 3º da mesma lei).  

219. De outro lado, a aquisição de materiais para implementação do projeto 

pedagógico da instituição educacional, indispensável para contribuir com a 

qualidade da educação, foi reconhecida por apenas 32,1% dos conselheiros (inciso 

III, do artigo 3º da lei).  

220. Também é relevante o fato de apenas 24,4% dos conselheiros 

reconhecerem “outros serviços e encargos necessários à instituição educacional 

para a consecução de seus objetivos institucionais e pedagógicos” como uso 

possível (inciso V, artigo 3º da lei). Conforme já descrito na seção 4.2.2, as 

despesas autorizadas para a garantia do funcionamento, melhoria física e 
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pedagógica das IEs, são listadas de forma exemplificativa (e não exaustiva), 

conforme depreende-se da leitura do já citado inciso V e também do inciso I, além do 

próprio caput do artigo 3 da lei do PAFIE. 

221. Desse modo, conclui-se que os membros dos CEGs têm dúvidas 

relacionadas à aplicação dos recursos do PAFIE, o que impacta no desempenho do 

programa. 

222. Levando-se em conta a dinâmica e a complexidade inerentes à 

administração de ambientes educacionais, é fundamental que os responsáveis pela 

gestão dos recursos financeiros descentralizados (conselheiros e diretores) sejam e 

estejam preparados para a tomada de decisão quanto a correta utilização desses 

recursos. 

223. Ao serem indagados sobre o esclarecimento e orientação por parte da 

SME para a tomada de decisões quanto à gestão dos recursos financeiros do 

PAFIE, 64% dos conselheiros responderam que são orientados; 14,6% declararam 

que não recebem orientações e 21,4% não souberam responder. 

224. Sobre a obtenção por parte dos conselheiros de orientações 

específicas para a utilização dos recursos do PAFIE: 74,70% declararam obter 

orientações nas reuniões do próprio conselho; 28,60% declararam que obtêm 

orientação por meio de assessoria da SME (via ligações telefônicas, troca de e-mails 

etc); 9,40% mencionaram o manual orientativo elaborado pela SME (anexo 4). Ainda 

9,1% declararam não receber esclarecimentos e orientações por parte da SME e 

7,1% não souberam responder. 

225. Assim, verifica-se que as orientações recebidas pelos membros dos 

CEGs são repassadas, em regra, nas próprias reuniões desses órgãos, geralmente 

por outro membro do conselho, sendo que a SME atua de maneira menos 

expressiva nesse papel orientativo. 

226. Além disso, quando do recebimento de orientações e esclarecimentos 

por parte da SME sobre a permissão ou proibição da aplicação dos recursos em 

determinada ação, 39,9% dos conselheiros declararam que esta orientação é 

acompanhada de explicação sobre a norma específica (artigo de leis, decretos, 

regulamentos, manuais) aplicável ao caso concreto. Para 19,8% dos conselheiros, a 

SME não justifica com base em normas específicas suas orientações acerca de 
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permissões e, principalmente, de proibições de determinados gastos. Já 24,7% dos 

conselheiros não souberam responder.  

227. E mais, pelas observações dos conselheiros durante as entrevistas, as 

orientações da SME (seja autorizando ou vedando um gasto) são feitas, 

normalmente, de forma verbal. 

228. Essa forma de orientação por parte da SME (verbalmente e geralmente 

quando solicitada por conselheiros ou diretores) acaba gerando informações nem 

sempre uniformes, intensificando a falta de esclarecimento dos membros dos CEGs 

e suscitando dúvidas quanto à aplicação dos recursos, como já mencionado. 

229. Assim, embora 66,6% dos conselheiros entrevistados tenham 

declarado que se sentem preparados para exercer suas atribuições, na prática, 

observa-se que falta conhecimento sobre o programa por parte dos conselheiros, o 

que fragiliza a gestão democrática e impacta no desempenho do PAFIE. 

4.3.4 Causas 

230. Uma das causas dessa situação encontrada relaciona-se ao fato de a 

SME ainda não conceber os CEGs como as unidades executoras de fato do 

programa, conforme preconizado na lei do PAFIE, tratando-os como órgãos de 

fiscalização, cuja função é controlar os gastos realizados pelos diretores das IEs. 

231. Assim, a secretaria prioriza a capacitação dos diretores em detrimento 

da formação dos conselheiros. 

4.3.5 Efeitos e riscos 

232. Tal situação acarreta a participação apenas formal dos conselheiros 

nas decisões relacionadas aos recursos do PAFIE (conforme apontado na seção 

4.1), o que também enfraquece a gestão democrática. 

233. Além disso, a execução do PAFIE fica comprometida, uma vez que as 

unidades executoras do programa não possuem a formação adequada para 

contribuir efetivamente com o planejamento e a aplicação dos recursos. 

4.3.6 Conclusão 

234. Pelo exposto, verifica-se que é necessário que a SME crie as 

condições necessárias para que, tanto diretores como conselheiros, participem de 
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ações de formação continuada, de modo a contribuir para a atuação crítica e 

propositiva com a gestão de recursos financeiros descentralizados. 

235. Do contrário, a situação encontrada tem potencial para concentrar as 

decisões sobre a utilização desses recursos nas mãos dos diretores, em detrimento 

da participação dos conselheiros, afastando-se, assim, do modelo de 

descentralização previsto na lei criadora do PAFIE e também dos pilares da gestão 

do programa definidos pela própria SME (seção 2.2). 

4.3.7 Propostas 

236. Nesse sentido, recomenda-se à SME que, observando a sua Política 

de Formação Continuada em Rede e o pilar "formação continuada" da 

descentralização de recursos financeiros, oferte ações de formação continuada aos 

conselheiros, com a periodicidade necessária, dada a rotatividade de seus membros. 

4.3.8 Benefícios esperados 

237. Como efeitos dessa proposta, espera-se fortalecer os conselhos 

escolares e gestores, contribuindo para a efetivação da gestão democrática. 

238. Além disso, espera-se que haja melhoria no planejamento e na 

aplicação dos recursos, aumentando-se a qualidade da execução do PAFIE, bem 

como que haja padronização e uniformização do entendimento acerca da utilização 

dos recursos descentralizados pelo PAFIE, impactando positivamente no 

desempenho do programa. 

5. DOS RESULTADOS DO PAFIE 

239. O presente capítulo tem por objetivo analisar se a aplicação dos 

recursos do PAFIE tem resultado em melhorias na gestão das instituições 

educacionais do município, atendendo às suas necessidades de funcionamento e 

proporcionando satisfação por parte da comunidade escolar. 

240. Para isso, pretende-se: averiguar as condições das instalações físicas 

das IE; avaliar se as demandas dessas IE são atendidas com os recursos 

repassados por meio do PAFIE; e analisar se os usuários internos e externos 

(alunos, pais e professores) estão satisfeitos com a gestão das verbas 

descentralizadas pelas IEs. 



 
   

RUA 68 N. º 727 – CENTRO – FONE: 3216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO.    
                                                         www.tcm.go.gov.br                                                                                                  52 

PROGRAMA INTEGRADO DE AUDITORIAS 

EXERCÍCIO DE 2018 

241. A elucidação dessas questões envolveu a realização de entrevistas 

estruturadas com os diretores, aplicação de questionários com membros dos CEGs, 

professores, pais e alunos, bem como listas de verificação (checklist’s) da estrutura 

física, alimentação e limpeza, corroboradas por registros fotográficos. 

242. As seções seguintes descrevem as situações encontradas decorrentes 

da investigação, tratando das necessidades de melhorias identificadas e das 

demandas que não estão sendo atendidas com os recursos do PAFIE repassados 

às IEs. 

5.1 Necessidade de melhorias na climatização das salas de aula, nas cozinhas 
e depósitos de alimentos das instituições educacionais 

5.1.1 Situação encontrada 

243. As instituições educacionais da amostra escolhida para as visitas da 

equipe de auditoria apresentaram problemas significativos relacionados à 

climatização e aos espaços cozinha e depósito de gêneros alimentícios, o que 

impacta negativamente na qualidade da educação oferecida aos alunos dessas IEs. 

5.1.2 Critérios 

244. Conforme leciona Barros et al (2001 apud FILHO, QUEIROZ, SANTOS, 

2016), as evidências revelam que tanto os recursos humanos quanto os recursos 

físicos da instituição educacional são relevantes para a qualidade do aprendizado 

dos alunos. 

245. Nesse sentido, o PME, ao tratar das metas para a educação infantil e 

ensino fundamental, prevê estratégias que envolvem estabelecer, manter e ampliar 

programa municipal de construção e reestruturação de instituições educacionais, 

visando à expansão e melhoria da rede física dessas instituições (estratégia 1.5). 

246. Também prevê que o município deve garantir a qualidade, a 

adequação e as condições de acessibilidade na estrutura física das unidades 

escolares, de modo a manter padrões estruturais de funcionamento (estratégia 

3.18), bem como organizar os sistemas de ensino e respectivas IEs de forma a 

buscar a qualidade social da educação básica, implementando políticas que 

assegurem as condições para oferta de um ensino que garanta o direito à 

aprendizagem e que reduza as diferenças entre as médias dos índices do município 

de Goiânia.  
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247. A oferta desse ensino que garanta o direito à aprendizagem, de acordo 

com o PME envolve a formação e a valorização da carreira docente, a gestão 

democrática do sistema e da escola, número máximo de educandos por sala, 

infraestrutura adequada, dentre outros. 

248.  Nessa mesma esteira, cabe registrar as Resoluções do CME nº 

116/2013 e 120/2016, que especificam as condições mínimas estruturais que as IEs 

devem atender. 

249. O artigo 47 da Resolução CME nº 120/2016 e o artigo 54, § 1º da 

Resolução CME nº 116/2013 estipulam que os espaços internos e externos das 

instituições educacionais devem ser adequados às atividades administrativas, 

pedagógicas, recreativas, culturais, sociais e de serviços gerais de todas as etapas 

da educação básica atendidas. 

250. Assim, tendo em vista que tanto a climatização quanto a adequação 

das cozinhas e depósitos impactam na qualidade do ensino oferecido, estes 

aspectos das instituições devem estar de acordo com as normas acima 

mencionadas, sendo de responsabilidade da SME garantir as condições básicas de 

qualidade estrutural às IEs. 

251. Cabe ainda destacar que a Portaria da SME nº 172/2017 criou o 

Programa Permanente de Manutenção dos Prédios Escolares (Escola Viva), em que 

é destacada parte da verba municipal repassada às IEs para ser usada 

exclusivamente com a manutenção e reparos das instituições, com a finalidade de 

mantê-las em boas condições de funcionamento. 

252. Desse modo, necessário que as verbas desse programa sejam 

utilizadas levando-se em conta, sempre que possível, os principais problemas 

detectados nas IEs, de forma que se busque garantir seu adequado funcionamento. 

5.1.3 Evidências 

253. Nas visitas realizadas nas instituições educacionais da amostra 

selecionada, realizou-se inspeção física nos espaços dessas IEs, por meio da 

aplicação de lista de verificação (checklist) elaborada pela equipe de auditoria 

(apêndice 1), com o objetivo de avaliar as suas condições estruturais. 



 
   

RUA 68 N. º 727 – CENTRO – FONE: 3216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO.    
                                                         www.tcm.go.gov.br                                                                                                  54 

PROGRAMA INTEGRADO DE AUDITORIAS 

EXERCÍCIO DE 2018 

254. Como resultado da aplicação desse checklist, apurou-se que os 

seguintes itens foram os que apresentaram mais problemas: 
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Gráfico 7 – Itens da estrutura física das Instituições que apresentaram 

problemas significativos 

 
Fonte: Equipe de Auditoria (2018). 

255. Também foram aplicados questionários com os alunos do 5º ano (2º 

ano do ciclo II) dessas instituições da amostra, perguntando quais itens eles 

consideravam como principais problemas da sua escola, ao que responderam: 
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Gráfico 8 – Quais os principais problemas da sua escola? 

Fonte: Equipe de Auditoria (2018). 

256. Do mesmo modo, foi aplicado questionário aos professores dessas IEs 

em que constou pergunta similar à indicada acima, sendo que os percentuais de 

resposta foram os seguintes: 

  

Falta de segurança 

Escola suja ou com 
mato/entulho 

Falta de merenda 

Escola danificada 

Salas quentes 

Falta de material 
pedagógico  
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disponível  

está mal conservado 

Há computadores que 
 não funcionam 

Internet falha 

Quadra mal 
conservada e/ou com 

equipamentos … 
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57,7% 

20,9% 

9,5% 

29,0% 

54,3% 

35,9% 

24,5% 

36,5% 

33,1% 

30,1% 

5,8% 

42,3% 

79,1% 

90,5% 

71,0% 

45,7% 

64,1% 

75,5% 

66,5% 

66,9% 

69,9% 

94,2% 
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Gráfico 9 – Dos problemas apontados abaixo, quais existem nesta Instituição 

Educacional? 

Fonte: Equipe de Auditoria (2018). 

257. Além disso, dos alunos que participaram da pesquisa, 14,5% 

responderam que a escola seria melhor se as salas tivessem ventilador e/ou ar 

condicionado funcionando. Já em relação aos professores submetidos aos 

questionários, 22% deles informaram que o seu trabalho seria melhor desenvolvido 

se a sala de aula fosse climatizada. 

258. Ainda, em relação às entrevistas estruturadas aplicadas com os 

diretores das sessenta e duas IEs visitadas, questionou-se quais os ambientes da 

instituição não possuíam ar condicionado em bom estado de funcionamento, 

obtendo-se as seguintes respostas: 

Alimentação dos alunos 
inadequada 

Falta de material didático 
para determinada 

disciplina 

Instalações inadequadas 
e/ou 

danificadas 

Falta de segurança na 
escola 

Ambientes quentes 

Limpeza e higienização 
precárias 

Falta de equipamentos ou 
de  

suporte para uso desses 
equipamentos 

Nenhum problema 

13,2% 

29,0% 

37,6% 

50,5% 

53,5% 

9,9% 

27,1% 

10,9% 

86,8% 

71,0% 

62,4% 

49,5% 

46,5% 

90,1% 

72,9% 

89,1% 
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Gráfico 10 – Ambientes das 62 Instituições que não possuem ar condicionado 

em bom estado de funcionamento 

Fonte: Equipe de Auditoria (2018). 

259. Dos 62 diretores entrevistados, 77,4% também informaram que a IE 

não possui processo de climatização em andamento. 

260. Pelos dados apresentados, é possível verificar que a climatização, na 

visão dos alunos, foi o segundo principal problema das instituições educacionais 

(ficando atrás somente da segurança, situação que será tratada na seção 5.2) e na 

visão dos professores foi o principal problema elencado. 

261. Essas percepções se corroboram pelo resultado do checklist aplicado 

durantes as visitas da equipe de auditoria, que identificou a climatização como um 

problema. Também se corroboram pelas informações prestadas pelos diretores, que 

indicaram que poucos ambientes das IEs possuem climatização adequada e que 

boa parte delas ainda não tem processo de climatização em andamento. 

262. Por esses dados, é possível verificar que a climatização é um problema 

que afeta boa parte das IEs visitadas, impactando na qualidade de vida de alunos e 

professores, uma vez que esses sujeitos apontaram esse problema como um dos 

principais. 

263. Apurou-se também, durante as visitas às IEs, que as cozinhas e 

depósitos de alimentos são espaços que apresentam problemas significativos 

nessas instituições educacionais. 
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aula 
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Algumas salas de 
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Sala de professores 

92% 

79% 

77% 

69% 

8% 

21% 

23% 

31% 

Não possui ar  Possui ar  
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264. Foi aplicado questionário específico relacionado ao tema alimentação 

(apêndice 2), que apresentou os seguintes problemas dos ambientes 

cozinha/depósito: 

Gráfico 11 – Condição da cozinha: principais problemas encontrados 

Fonte: Equipe de Auditoria (2018). 
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Gráfico 12 – Condição do depósito de gêneros alimentícios: principais 

problemas encontrados 

Fonte: Equipe de Auditoria (2018). 

265. Conforme apontado nos gráficos acima, metade das IEs visitadas 

apresentaram problemas (ausência ou danificação) na tela de proteção das cozinhas 

e nos armários/estrados utilizados para armazenar os alimentos nos depósitos. 

Ainda, 37,1% dessas IEs também apresentaram problemas nas telas de proteção 

desses depósitos. 

266. Além disso, identificou-se que a climatização insuficiente das 

instituições (já tratada nesta seção) se reflete de maneira mais acentuada nesses 

ambientes (cozinha e depósito), tornando-os insalubres. 

267. Esses dados permitem concluir que, em metade das escolas visitadas 

da amostra selecionada, os ambientes cozinha e depósito de alimentos se 

encontram inadequados às finalidades a que se destinam. 
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5.1.4 Causas 

268. Os problemas apontados nas subseções acima têm como causa a 

manutenção insuficiente dos prédios das instituições educacionais visitadas, que 

ocorre por várias razões. 

269. Uma delas é o fato de que os recursos do PAFIE, conforme consta na 

Lei Municipal nº 8.183/2003, podem ser destinados para a manutenção e pequenos 

reparos das IEs. Contudo, problemas estruturais que demandem maiores 

intervenções são de responsabilidade da Secretaria de Administração (SEMAD) e/ou 

Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA). Assim, as IEs dependem, nesses casos, do 

cronograma dessas secretarias, o que muitas vezes retarda e dificulta que os 

problemas sejam resolvidos. 

270. Além disso, verificou-se que o programa Escola Viva, que destaca uma 

parte dos recursos do PAFIE para serem utilizados exclusivamente na manutenção 

predial, não está bem identificado e disseminado aos gestores das IEs. 

271. Dos diretores que responderam às entrevistas estruturadas aplicadas 

in loco, 58% informaram que não receberam ou não utilizaram os recursos do Escola 

Viva em 2018 (informação que também consta de Diagnóstico do CME realizado de 

fevereiro a maio de 2018 – Ofício CME nº 346/2018), o que compromete a 

manutenção das IEs objetivada por este repasse específico. 

272. Por fim, especificamente em relação à climatização, alguns diretores 

informaram que ela não é prioridade das instituições, uma vez que os recursos do 

PAFIE são escassos frente às demais demandas de primeira necessidade e que o 

processo de climatização envolveria o aporte de valores expressivos. 

5.1.5 Efeitos e riscos  

273. A inadequação das instalações físicas em relação à climatização gera 

insatisfação nos alunos e professores que frequentam as IEs, o que compromete a 

qualidade do processo de ensino-aprendizagem, em razão do desestímulo desses 

sujeitos em ensinar e aprender.  

274. Em relação especificamente às cozinhas e depósitos de alimentos das 

instituições, a climatização insuficiente e os demais problemas apontados na seção 

5.1.3 comprometem a qualidade dos alimentos armazenados nas IEs, podendo 
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gerar perdas de alimentos em razão de perecimento antes do prazo de validade e 

também geram insatisfação por parte dos manipuladores de alimentos, situações 

essas que podem comprometer a qualidade da alimentação servida aos alunos. 

5.1.6 Boas práticas 

275. Apesar dos problemas detectados, verificou-se que, de maneira geral, 

o PAFIE tem acarretado melhorias na estrutura física das IEs. Conforme 

mencionado na seção 5.1.3, a equipe de auditoria elaborou checklist para avaliar as 

condições estruturais das IEs. 

276. Esse checklist (apêndice 1) considerou o grau de risco definido pelo 

Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícia de Engenharia (IBAPE) utilizado para 

cada tipo de problema encontrado na estrutura física (anexo 5). 

277. Com base nesse grau de risco e nas classificações definidas pela 

equipe de auditoria (apêndice 3), obteve-se os seguintes resultados em relação às 

instituições visitadas no município de Goiânia: 

Gráfico 13 – Classificação da estrutura física das 62 instituições educacionais 

objeto da auditoria 

Fonte: Equipe de Auditoria (2018). 

278. Esses resultados indicam que 75,8% das instituições apresentaram 

estruturas satisfatórias (boas ou razoáveis). Esse é considerado um bom panorama 

e indica que, em relação à estrutura física, o PAFIE tem acarretado bons resultados. 

Boa Razoável Razoável com 
risco de 
precária 

Precária 

27,4% 

48,4% 

19,4% 

4,8% 



 
   

RUA 68 N. º 727 – CENTRO – FONE: 3216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO.    
                                                         www.tcm.go.gov.br                                                                                                  63 

PROGRAMA INTEGRADO DE AUDITORIAS 

EXERCÍCIO DE 2018 

279. Inclusive os diretores e membros dos CEGs das instituições 

corroboraram essa constatação, relatando que com as verbas do PAFIE, em 

especial as do Escola Viva, que é específico para manutenção predial, foi possível 

realizar muitas melhorias nas IEs, o que foi considerado uma boa prática pela equipe 

de auditoria (vide fotos de boas práticas das IEs – apêndice 4). 

5.1.7 Conclusão 

280. Pelo exposto, verifica-se que, embora o PAFIE, de maneira geral, 

venha acarretando melhorias nas IEs e produzindo bons resultados, ainda existem 

pontos críticos que precisam de melhorias nas IEs. 

281. Identificou-se que há necessidade significativa de melhoria na 

climatização das instituições educacionais do município, devendo a Secretaria 

Municipal de Educação de Goiânia empreender esforços para solucionar esse 

problema, com vistas a melhorar o ambiente escolar e a qualidade de vida dos 

usuários. 

282. Também há necessidade de se realizar melhorias nas cozinhas e 

depósitos das IEs, pois esses foram os ambientes que apresentaram inadequações 

mais relevantes, que podem comprometer a alimentação servida aos alunos e 

também a qualidade de vida dos manipuladores de alimentos, cabendo à SME 

realizar um diagnóstico e empreender esforços para tentar suprir essas deficiências. 

5.1.8 Propostas 

283. Diante dessas situações encontradas, recomenda-se que a SME tome 

as providências necessárias à perfeita recuperação, adequação e conservação das 

instalações físicas das IEs, em relação aos aspectos mencionados nesta seção. 

284. Para isso, recomenda-se que seja feito um levantamento das 

necessidades principais das instituições educacionais relacionadas à climatização e 

necessidades de adaptação das cozinhas e depósitos de alimentos, planejando os 

serviços de manutenção preventiva/corretiva que devem ser realizados em cada 

exercício financeiro e estabelecendo cronograma de reformas das IEs que 

apresentarem demandas para esse tipo de serviço. 

285. Recomenda-se também que seja feita uma divulgação mais assertiva 

do programa Escola Viva, de maneira que os membros dos CEGs e diretores das 
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IEs tenham esclarecimentos quanto à sua finalidade e possam também planejar as 

ações que serão realizadas com esses recursos, de acordo com as principais 

necessidades detectadas nesta auditoria e em levantamentos posteriores da SME, 

caso ocorram. 

5.1.9 Benefícios esperados 

286. Com a implementação das recomendações propostas, espera-se que 

haja melhoria nas instalações físicas das IEs, principalmente em relação aos 

principais problemas detectados na presente auditoria. 

287. Espera-se também ganhos na qualidade do processo de ensino-

aprendizagem, pela melhoria das condições de trabalho dos profissionais da 

educação e da qualidade de vida dos alunos, aumentando-se a satisfação desses 

usuários. 

288. Outros benefícios esperados são economia com a aquisição de 

alimentos em função do não perecimento antes do prazo de validade e aumento da 

satisfação e da qualidade de vida dos manipuladores de alimentos, refletindo em 

maior produtividade desses profissionais e em melhor qualidade da alimentação 

servida nas IEs. 

289. Por fim, espera-se que haja melhor planejamento para suprir as 

demandas de manutenção e reformas das instituições educacionais, por meio da 

utilização de planilhas e cronogramas das adaptações necessárias e melhor 

direcionamento dos gastos realizados com o programa Escola Viva, refletindo em 

maior efetividade das intervenções realizadas. 

5.2 Demandas relacionadas a equipamentos e materiais que não têm sido 
atendidas com os recursos do PAFIE repassados às instituições educacionais 

5.2.1 Situação encontrada 

290. Apurou-se que necessidades importantes para o funcionamento 

adequado das IEs (materiais didáticos e pedagógicos e equipamentos/instrumentos 

para atividades administrativas relevantes, tais como a preparação de alimentos e 

limpeza) não têm sido supridas com os recursos do PAFIE repassados às essas 

instituições, o que impacta negativamente na qualidade do processo de ensino-

aprendizagem. 
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5.2.2 Critérios 

291. O PME do município de Goiânia, conforme já destacado na seção 

5.1.2, traz metas e estratégias que devem ser observadas na rede municipal de 

ensino. Dentre elas, a estratégia 7.9, também já citada na seção 5.1.2, orienta que 

deve ser buscada a qualidade social da educação básica por meio da 

implementação de políticas que assegurem dentre outras coisas, materiais 

pedagógicos e didáticos suficientes e adequados à pratica educativa das IEs. 

292. Do mesmo modo, a estratégia 3.17 do plano prevê que deve ser 

garantido o funcionamento efetivo de bibliotecas e laboratórios científicos e de 

informática com lotação de profissionais e aquisição dos equipamentos necessários 

ao seu eficaz funcionamento em todos os turnos. 

293. No mesmo sentido, a estratégia 7.12 prevê a universalização do 

acesso rede mundial de computadores em banda larga de alta velocidade, bem 

como a triplicação, dentro do prazo do plano, da relação computador/educando nas 

escolas da rede pública de educação básica, promovendo a utilização pedagógica 

das tecnologias da informação e da comunicação. 

294. Registre-se ainda que a Resolução CME nº 120/2016 dispõe que os 

espaços, as instalações e os equipamentos das IEs devem oportunizar o 

aprendizado e desenvolvimento dos educandos (artigo 46). 

295. Ainda, a Resolução nº 116/2013 do CME também dispõe que as 

instituições devem ter quantidade necessária de recursos didáticos e pedagógicos 

(artigo 58), bem como que as dependências destinadas ao armazenamento e ao 

preparo da alimentação devem atender às exigências das normas da vigilância 

sanitária e ter os equipamentos e utensílios adequados ao preparo e à conservação 

de alimentos (artigo 56). 

296. Assim, verifica-se que, tanto em relação a materiais e equipamentos 

pedagógicos e didáticos, quanto em relação a equipamentos e utensílios voltados às 

atividades administrativas relevantes das IEs, é necessário que haja quantidade 

necessária e que esses equipamentos e materiais sejam adequados, de forma a 

garantir a qualidade do ensino ofertado nas instituições educacionais do município. 
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5.2.3 Evidências 

297. Visando apurar quais as principais necessidades das IEs que não têm 

conseguido ser supridas com os recursos do PAFIE, a equipe de auditoria elaborou 

instrumentos de coleta para aplicar durante as visitas às IEs, conforme relatado na 

seção 5. 

298. Dentre estes instrumentos, foram aplicados questionários com alunos e 

professores das sessenta e duas instituições que compuseram a amostra visitada. 

De acordo com os gráficos já apresentados na seção 5.1.3 (gráficos 8 e 9), as 

respostas desses questionários demonstraram que há falta de equipamentos e 

materiais didáticos e pedagógicos, que são imprescindíveis para a realização das 

atividades pedagógicas das instituições. 

299. Verifica-se que 36,5% dos alunos que responderam aos questionários 

assinalaram que existem computadores que não funcionam na IE em que estudam; 

35,9% assinalaram que falta material pedagógico e 33,1% assinalaram que a 

internet das IE é falha. 

300. Já em relação aos professores que responderam aos questionários, 

29% assinalaram que falta material didático para determinada disciplina, 27,1% 

assinalaram que faltam equipamentos e/ou suporte para uso desses equipamentos e 

17% responderam que seu trabalho seria melhor desenvolvido se os materiais 

fossem suficientes para à demanda dos docentes e discentes. 

301. Além disso, de acordo com as observações de diretores, pais e alunos 

entrevistados, existem demandas importantes, porém não atendidas com os 

recursos do PAFIE repassados às IEs, tais como computadores/notebooks, material 

didático e pedagógico. 

302. Especificamente quanto aos materiais e equipamentos necessários 

para as atividades relacionadas com a manipulação de alimentos e limpeza das IEs, 

conforme já mencionado na seção 5.1.3, foi aplicado checklist específico para essas 

atividades (apêndice 2), por meio do qual apurou-se que há falta ou danificação dos 

seguintes materiais/equipamentos:  
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Gráfico 14 – Equipamentos e materiais ausentes ou danificados 

Fonte: Equipe de Auditoria (2018). 
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303. Pela situação acima retratada, verifica-se que os 

equipamentos/materiais que mais estão em falta ou danificados nas IEs visitadas 

são, em relação aos EPIs, óculos de proteção, avental de PVC e capa de chuva que 

devem ser fornecidos ao pessoal responsável pela limpeza; e, em relação aos 

equipamentos da cozinha descascador, processador/batedeira e, de maneira mais 

significativa, coifas/exaustores. 

5.2.4 Causas 

304. A existência de necessidades importantes das IEs que não conseguem 

ser supridas com os recursos repassados pelo PAFIE deve-se, em primeiro lugar, à 

destinação de recursos inferiores às reais demandas de aquisições, reparos e 

adaptações dessas instituições. 

305. Sabe-se que os recursos públicos, no geral, são escassos para suprir 

todas as demandas da sociedade. Em relação aos recursos públicos municipais 

destinados ao PAFIE essa situação não é diferente, sendo que os valores 

repassados às IEs dependem da disponibilidade financeira do município, que muitas 

vezes não está em consonância com as necessidades dessas instituições.   

306. Além disso, quando a IE ainda não tem conselho escolar/gestor 

oficializado ou quando está passando pelo processo de eleição de diretores, os 

repasses do PAFIE ficam suspensos até que essas situações sejam regularizadas. 

307. Nesses casos, essas instituições dependem das aquisições de 

equipamentos/materiais centralizadas da SME para suprir suas necessidades, além 

de receberem, para as despesas consideradas urgentes, adiantamentos em valores 

que são inferiores aos que seriam repassados por meio do PAFIE. 

308. Tais situações retardam e, por vezes, inviabilizam que as demandas 

das IEs sejam atendidas, o que justifica a ausência dos equipamentos/materiais 

detectada nas visitas realizadas pela equipe de auditoria. 

5.2.5 Efeitos e riscos  

309. A ausência ou danificação dos equipamentos/materiais tratados nesta 

seção compromete a qualidade do processo de ensino-aprendizagem e desestimula 

os profissionais do magistério. 
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310. Além disso, essas deficiências dos equipamentos, materiais didáticos e 

pedagógicos podem justificar, em parte, a percepção negativa de alguns professores 

da rede municipal em relação aos seus diretores, situação que impacta 

negativamente no clima escolar e, por consequência, no desempenho dos alunos. 

311. Em relação especificamente aos computadores e à internet, esses 

equipamentos danificados e a baixa qualidade da internet inviabilizam as atividades 

pedagógicas planejadas pelos professores, prejudicando a concretização do próprio 

Projeto Político Pedagógico (PPP) das instituições. 

312. Quanto aos equipamentos/materiais ausentes ou danificados das 

cozinhas, assim como exposto na seção 5.1.5, há prejuízo da atividade de 

manipulação de alimentos, comprometendo a qualidade de vida dos manipuladores 

e a qualidade da alimentação servida aos alunos. 

313. Do mesmo modo, em relação à limpeza das IEs, a ausência dos 

equipamentos tratados nesta seção também prejudica esta atividade, interferindo na 

qualidade de vida dos responsáveis pela limpeza e na qualidade dos serviços por 

ele prestados. 

5.2.6 Boas práticas 

314. Foi possível verificar que, apesar de os recursos do PAFIE serem 

escassos e insuficientes para suprir todas as demandas das IEs, a execução do 

programa tem acarretado melhorias nas instituições. 

315. De acordo com a avaliação de diretores, professores, alunos e pais, os 

recursos disponíveis têm sido bem utilizados (aproveitados), conforme demonstrado 

no gráfico abaixo. 
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Gráfico 15 – Avaliação, de forma geral, quanto ao bom aproveitamento 

(utilização) dos recursos disponíveis nas instituições visitadas 

Fonte: Equipe de Auditoria (2018). 

316. Além disso, os professores avaliaram suas condições de trabalho e, 

alunos e pais, também avaliaram, de maneira geral, sua instituição. 

317. Dos professores que responderam aos questionários, 12,9% 

consideraram suas condições de trabalho como muito boas, 50,5% consideraram 

como boas e 32,7% as consideraram como razoáveis; apenas 4% consideraram as 

condições de trabalho ruins e nenhum professor as considerou péssimas. 

318. Em relação aos alunos, 23,7% consideraram a instituição em que 

estudam como muito boas, 34,8% como boas e 37% como razoável. Apenas 3,3% 

avaliou a instituição como ruim e 1,1% como péssima. 

319. Já os pais avaliaram a instituição em que os filhos estudam como: 

muito boa – 46,7%; boa – 34,6%; razoável – 18,7%. Nenhum pai avaliou a IE como 

ruim ou péssima. 

320.  Esses dados demonstram que, de forma geral, a comunidade escolar 

está satisfeita com as IEs visitadas, bem como com a gestão dos recursos 

provenientes do PAFIE, o que permite concluir que o programa tem sido efetivo em 
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relação àquilo que tem sido executado, apesar de haver necessidades ainda não 

atendidas. 

5.2.7 Conclusão 

321. Embora tenha sido constatado que a comunidade escolar (professores, 

pais, alunos) esteja satisfeita, de maneira geral, com a execução do PAFIE, ainda 

existem necessidades relacionadas a equipamentos/materiais que não têm sido 

supridas. 

322. Diante disso, verifica-se que é oportuno que sejam realizados 

levantamentos frequentes nas instituições para identificar as necessidades 

relacionadas aos materiais e equipamentos pedagógicos e didáticos e materiais e 

equipamentos relacionados à limpeza e às cozinhas das IEs, utilizando-se esses 

levantamentos como subsídio para que as unidades executoras (conselhos) e a 

SME planejem suas ações buscando priorizar as principais demandas identificadas. 

5.2.8 Propostas 

323. Nesse sentido, recomenda-se que a SME busque mapear as 

demandas de equipamentos e materiais das IEs que não têm sido atendidas com os 

recursos repassados por meio do PAFIE. 

324. Recomenda-se também que, se possível, a secretaria busque prover 

essas instituições com os materiais/equipamentos pedagógicos e didáticos 

(principalmente computadores e internet adequados à pratica educativa) e com os 

materiais/equipamentos necessários às atividades de manipulação de alimentos e 

limpeza (em especial coifa/exaustores das cozinhas, que foram os itens que mais 

apresentaram problemas, conforme apontado no gráfico 14). 

325. Recomenda-se também que, de acordo com levantamentos realizados 

das principais necessidades das IEs, a SME oriente os conselhos 

escolares/gestores, que são as unidades executoras do programa, a direcionarem os 

recursos do PAFIE para atender a essas demandas prioritárias. 

5.2.9 Benefícios esperados 

326. Espera-se, com a implementação das recomendações citadas acima, 

que haja um melhor planejamento das ações tanto dos conselhos quanto da SME, 

de forma a suprir as necessidades de materiais pedagógicos e didáticos, 
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computadores, internet e equipamentos/materiais para as cozinhas e para a 

atividade limpeza das IEs identificadas como prioritárias na presente auditoria. 

327. Com isso, espera-se que haja ganhos na qualidade do processo de 

ensino-aprendizagem e na qualidade de vida de professores, alunos, manipuladores 

de alimentos e servidores responsáveis pela limpeza das IEs. 

5.3 Necessidade de melhoria na segurança das IEs quanto à integridade física 
das pessoas da comunidade escolar e no que concerne ao patrimônio dessas 
instituições 

5.3.1 Situação encontrada 

328. A falta de segurança foi uma queixa recorrente nas visitas realizadas 

pela equipe de auditoria, sendo apontada pela comunidade escolar como um dos 

principais problemas das instituições educacionais, que afeta a qualidade do 

processo de ensino-aprendizagem. 

5.3.2 Critérios 

329. A Lei Orgânica do Município de Goiânia estabelece em seu artigo 3º a 

segurança como um direito individual, devendo ser assegurado a todos os 

munícipes. 

330. Nesse sentido, a Resolução CME nº 116/2013 dispõe em seu artigo 53, 

§ 1º, que os imóveis destinados à oferta do ensino fundamental no município de 

Goiânia devem apresentar, dentre outras, condições de segurança adequadas. 

331. Além disso, a Constituição Federal de 1988, institui o princípio da 

garantia do padrão de qualidade do ensino (art. 206, VII, CF/88), que deve ser 

observado por todas as IEs que ofertarem ensino. 

332. Dessa forma, sendo a segurança um fator que afeta a qualidade de 

vida de alunos, professores e servidores administrativos das instituições 

educacionais e, consequentemente impactada na qualidade do ensino ofertado, 

deve este problema ser enfrentado pelos gestores do município, buscando-se 

garantir as condições adequadas de segurança em todas as IEs. 

5.3.3 Evidências 
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333. Conforme se depreende dos gráficos 8 e 9 já trazidos na seção 5.1.3 

deste relatório, a falta de segurança foi a principal queixa dos alunos e a segunda 

principal queixa dos professores das IEs visitadas. 

334. Dos 359 alunos entrevistados, 58% indicaram a falta de segurança 

como principal problema e dos 303 professores entrevistados, 51% também a 

indicaram. 

335. Além disso, dos 62 diretores submetidos à aplicação das entrevistas 

estruturadas realizadas durante a visita da equipe de auditoria, 48% deles relataram 

que houve arrombamento, furto, roubo ou outro sinistro nos últimos 12 (doze) meses 

na instituição educacional em que atuam. 

336. Durante as visitas, tanto diretores quanto conselheiros, mencionaram 

aos auditores fatos como depredações, vandalismo, furtos dentro das instituições 

educacionais, de forma recorrente. Essas situações causam danos ao patrimônio 

público e ameaças à integridade física das pessoas, gerando transtornos aos alunos 

e aos profissionais de educação das instituições educacionais. 

5.3.4 Causas 

337. Como causa desse achado, apurou-se, conforme informaram alguns 

diretores, que os recursos do PAFIE não podem ser utilizados para viabilizar ações 

que objetivem melhorar a segurança das IEs, pois a SME tem projeto específico 

para sanar este problema, fato este que contribui para o agravamento da situação 

encontrada. 

5.3.5 Efeitos e riscos  

338. A insegurança gera insatisfação da comunidade escolar, além de 

comprometer a gestão das IEs e impactar negativamente na produtividade dos 

professores e na da qualidade de vida de alunos, pais, professores e servidores 

administrativos. 

339. Além disso, também causa prejuízos financeiros às IEs, que precisam 

repor os equipamentos/materiais/produtos furtados ou roubados, deixando de aplicar 

essas verbas para atender a outras necessidades também importantes da 

instituição. 

5.3.6 Conclusão 
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340. Pelas razões mencionadas, verifica-se que há necessidade de se 

planejar e executar melhorias na segurança das instituições educacionais, pois, das 

62 (sessenta e duas) visitadas quase a metade, ou seja, 30 (trinta) sofreram 

arrombamentos, furtos e outros sinistros, que ocasionam perdas patrimoniais e 

efeitos negativos na qualidade de vida e na qualidade do ensino dessas IEs. 

5.3.7 Propostas 

341. Nesse contexto, recomenda-se que a SME promova ações de 

conscientização da comunidade escolar e ações conjuntas com os responsáveis 

pela segurança patrimonial, tais como sistema de segurança e monitoramento por 

câmeras e alarmes integrados com a Guarda Civil Metropolitana, a fim de se coibir 

roubos e furtos dos bens adquiridos. 

342. Recomenda-se também que a secretaria promova, junto aos órgãos 

municipais responsáveis, a adequação da segurança das áreas externas (muro, 

concertinas, cerca elétrica e iluminação) e internas (grades e câmeras integradas 

com CFTV) das IEs. 

343. Recomenda-se ainda que a SME promova gestão junto ao poder 

legislativo municipal e ao prefeito no sentido de aprovar/sancionar o Projeto de Lei 

Municipal nº 499/2017 (anexo 6), que dispõe sobre a vigilância eletrônica em 

instituições educacionais públicas e privadas. 

5.3.8 Benefícios esperados 

344. Espera-se que, com a implementação das recomendações acima 

citadas, haja redução dos arrombamentos, furtos e roubos nas IEs, propiciando um 

clima organizacional mais agradável e menos hostil, com ganhos de satisfação para 

a comunidade escolar como um todo. 

345. Além disso, espera-se que haja redução dos impactos financeiros 

causados por esses sinistros, em função da diminuição dos reparos, consertos e 

reposições de equipamentos/materiais/produtos furtados ou roubados. 

6. DA TRANSPARÊNCIA NO PAFIE 

346. O presente capítulo objetiva verificar se há publicidade da prestação de 

contas das IEs quanto aos recursos do PAFIE e se tal publicidade possibilita o 
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conhecimento da comunidade escolar quanto aos gastos realizados, a fim de se 

favorecer o controle social. 

347. Para isso, pretende-se analisar se existe transparência e ampla 

divulgação das prestações de contas do PAFIE, bem como se a comunidade escolar 

participa do controle desses gastos. 

348. A elucidação dessas questões envolveu a realização de entrevistas 

estruturadas com os diretores, aplicação de questionários com membros dos CEGs 

e pais de alunos, além de envolver a análise das atas de reuniões dos conselhos, 

disponibilizadas quando das visitas às instituições educacionais. 

349. As seções seguintes descrevem as situações encontradas decorrentes 

da investigação, tratando da ineficácia das divulgações das prestações de contas do 

PAFIE, da ausência de padronização da divulgação dessas prestações de contas e 

da inexistência de participação efetiva da comunidade escolar no controle dos 

gastos do programa. 

6.1 Divulgação restrita e não uniforme das prestações de contas do PAFIE 

6.1.1 Situação encontrada 

350. Durante as visitas às IEs, foi possível verificar que não há ampla 

divulgação das prestações de contas do PAFIE, nem uniformidade quanto aos meios 

utilizados para essas divulgações, o que compromete a transparência das ações 

realizadas com recursos do PAFIE e vai de encontro ao princípio da publicidade que 

deve reger os gastos públicos. 

6.1.2 Critérios 

351. A Constituição Federal de 1988 prevê em seu artigo 37, caput, que a 

administração pública federal, estadual e municipal deverão obedecer, dentre outros, 

ao princípio da publicidade. 

352. Esse princípio é repetido na Lei Orgânica do Município de Goiânia, em 

seu artigo 13, que também prevê o princípio da transparência, que deve ser 

observado pela administração pública direta, indireta e fundacional do município. 

353. Por publicidade entende-se a ampla divulgação que deve ser dada aos 

atos administrativos praticados. Já a transparência é entendida como subprincípio da 
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publicidade e está relacionada à clareza que deve existir na publicidade dada aos 

atos. 

354. Assim, consiste em se divulgar informações de forma precisa, 

compreensível, atualizada, íntegra, verossímil e facilmente acessíveis aos 

destinatários. 

355. Os CEGs, apesar de não constituírem a administração pública direta e 

indireta do município, recebem verbas públicas municipais por meio do PAFIE, 

razão pela qual estão submetidos aos princípios da publicidade e transparência, 

devendo divulgar amplamente os gastos realizados com esses recursos. 

356. Inclusive, o Manual de Utilização do PAFIE (anexo 4) orienta os 

conselheiros a tornar público, em sua comunidade, todos os recursos recebidos, sua 

origem e destino e a apresentar as prestações de contas desses recursos aos pais, 

funcionários e membros da comunidade escolar via mural, reunião de pais ou de 

funcionários e estar em local de fácil acesso sempre que solicitado. 

357. Dessa forma, verifica-se que as prestações de contas do PAFIE devem 

ser amplamente divulgadas pelos conselhos, de forma a prestigiar os princípios da 

publicidade e transparência a que estão submetidos. 

6.1.3 Evidências 

358. Objetivando investigar se os gastos realizados com os recursos do 

PAFIE são divulgados à comunidade escolar, foram aplicados questionários com os 

membros dos conselhos das IEs e com pais de alunos, em que constaram perguntas 

relativas à divulgação das prestações de contas desses gastos. 

359. Conforme aponta o gráfico abaixo, 78,6% dos conselheiros afirmaram 

haver divulgação à comunidade escolar. 

Gráfico 16 – As informações contidas nas prestações de contas (tais como 

demonstrativo das despesas realizadas, relação dos bens adquiridos, termo de 

doação, notas fiscais, etc.) dos recursos provenientes do PAFIE são divulgadas para a 

comunidade escolar? 
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Fonte: Equipe de Auditoria (2018). 

 

 

360. Contudo, 47% dos pais entrevistados informaram não ter acesso a 
informações dessas prestações de contas, como mostra o gráfico abaixo. 

Gráfico 17 – Você tem acesso a informações sobre as prestações de contas da 

Escola (valores recebidos e como tem sido aplicados na manutenção da 

Escola)?  

Fonte: Equipe de Auditoria (2018). 

361. A discrepância entre esses dados apresentados demonstra que, 

embora as prestações de contas do PAFIE sejam divulgadas, as divulgações, da 

forma como têm ocorrido, não possibilitam o adequado conhecimento de parte da 

comunidade escolar (pais). 

362. Além disso, durante as visitas também foi aplicado questionário com os 

diretores das IEs, em que foi perguntado de que forma as prestações de contas do 

PAFIE são divulgadas em sua instituição educacional. 

363. Em resposta, 83,9% dos diretores informaram que a prestação de 

contas do PAFIE é apresentada em reuniões pedagógicas; 79% informaram que é 

disponibilizada cópia para consulta na IE; 62,9% informaram que ela é apresentada 

em reuniões de pais; 38,7% que as prestações de contas são afixadas no mural da 

instituição; e 3,2% informaram que divulgam essas informações através de mídias 

sociais (blogs, redes sociais, etc). 

Resposta dos 
conselheiros 8,7% 78,6% 12,7% 

NÃO SIM Não sei responder 

Resposta dos 
pais 

47% 53% 

NÃO SIM 
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364. É possível observar, diante desses dados, que não há uniformidade 

entre as IEs nos meios adotados para divulgar os gastos realizados com o PAFIE. 

Além disso, verifica-se que as formas mais utilizadas para divulgar as prestações de 

contas, embora importantes, não viabilizam a ampla divulgação dessas informações. 

365. A disponibilização de cópia na IE para consulta aos interessados não é 

um meio eficaz, já que depende da proatividade de quem busca a informação. Do 

mesmo modo, as reuniões pedagógicas e de pais também não se revelam tão 

eficazes, pois nelas são tratados diversos assuntos, reservando-se pouco tempo 

para divulgação das prestações de contas, conforme informaram os próprios 

professores, diretores e membros dos CEGs. 

366. Verificou-se ainda que, apesar de 38,7% dos diretores informarem que 

as prestações de contas são publicadas no mural das IEs, na data das visitas a 

equipe de auditoria não constatou essa publicação em várias instituições. 

6.1.4 Causas 

367. Uma das causas da divulgação restrita dos gastos realizados com 

recursos do PAFIE é a insegurança. Conforme já apontado na seção 5.3, a 

insegurança foi considerada um dos principais problemas das IEs. Assim, por 

temerem roubos e furtos, principalmente quando há aquisição de bens de capital, os 

diretores e membros dos conselhos optam por não divulgar amplamente esses 

gastos. 

368. Outro fator que contribui para a divulgação restrita das prestações de 

contas é a insuficiência de regramentos (decretos, portarias, cartilhas, etc.) que 

orientem a forma e os meios com que as divulgações dessas prestações de contas 

devem ser realizadas. 

369. Embora o Manual de Utilização do PAFIE disponha sobre a divulgação 

das prestações de contas em murais, reuniões de pais e de funcionários, nem a Lei 

do PAFIE nem os decretos que a regulam (Decretos Municipais nº 147/2004; 

5.149/2013; e 2.913/2015) trazem essas previsões. 

370. Isso faz com que diretores e membros dos conselhos tenham 

dificuldade em identificar os meios mais eficazes de divulgar esses gastos, situação 

demonstrada na seção 6.1.3. 
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6.1.5 Efeitos e riscos  

371. A divulgação restrita e a ausência de uniformidade dos meios de 

divulgação das prestações de contas do PAFIE comprometem a eficácia da 

publicidade dada a esses gastos, uma vez que as divulgações como têm ocorrido 

não possibilitam amplo acesso e conhecimento da comunidade escolar. 

372. Além disso, essas situações prejudicam a transparência, que deve 

reger os gastos realizados com recursos públicos municipais, dificultando a 

compreensão da comunidade escolar quanto ao que foi realizado no âmbito do 

programa e, consequentemente, o controle social. 

6.1.6 Conclusão 

373. Diante das situações encontradas, verifica-se que a ausência de 

padronização dos meios de divulgação dos gastos e das prestações de contas dos 

recursos do PAFIE ocasiona a ineficácia da publicidade dada a essas informações, 

prejudicando-se a transparência. 

374. Diante disso, há necessidade de que se normatize os meios de 

divulgação das prestações de contas, a fim de que seja feita de forma uniforme em 

todas as IEs e possibilite a ampla divulgação das informações para a comunidade 

escolar. 

375. Também há necessidade de que o sistema de segurança nas IEs seja 

fortalecido, de modo que os sujeitos encarregados da divulgação das prestações de 

contas a façam de forma ampla, sem temor de sofrerem possíveis roubos e/ou furtos 

dos bens adquiridos.  

6.1.7 Propostas 

376. Nesse contexto, recomenda-se que a SME normatize (através de 

decretos, portarias, cartilhas, etc.), as formas e os meios com que os CEGs e 

diretores/membros do conselho deverão divulgar as prestações de contas dos 

recursos provenientes do PAFIE. 

377. Além disso, recomenda-se também, para mitigar a insegurança dos 

diretores e membros dos CEGs em divulgar amplamente as prestações de contas, 

que a secretaria promova ações de conscientização da comunidade escolar e ações 
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conjuntas com os responsáveis pela segurança patrimonial, nos termos das 

recomendações já propostas na seção 5.3.7 deste relatório. 

6.1.8 Benefícios esperados 

378. Espera-se, com a implementação das recomendações propostas, que 

haja maior eficácia da publicidade dos gastos e das prestações de contas dos 

recursos provenientes do PAFIE, de forma que haja ampla divulgação e que se 

possibilite o conhecimento de toda a comunidade escolar. 

379. Além disso, espera-se que haja transparência desses gastos, 

permitindo-se ações de controle e propositura de melhorias por parte da comunidade 

escolar. 

6.2 Inexistência de efetiva participação da comunidade escolar no controle dos 
gastos com as verbas do PAFIE 

6.2.1 Situação encontrada 

380. Apesar de haver uma divulgação das prestações de contas dos 

recursos provenientes do PAFIE, não há uma efetiva participação da comunidade 

escolar (controle social), no que tange ao controle dos gastos, cobrando e sugerindo 

melhorias na execução dos mesmos. 

6.2.2 Critérios 

381. O Plano Municipal de Educação do Município de Goiânia é o 

documento que contempla as metas e estratégias a serem perseguidas pelo sistema 

de ensino do município nos anos de 2014 a 2024. 

382. Dentre as estratégias trazidas pelo PME, existem aquelas relacionadas 

ao controle social e à participação da comunidade escolar na aplicação dos recursos 

públicos pelas instituições educacionais. 

383. A estratégia 7.13 deste plano consagra que o município deve garantir 

apoio técnico e financeiro à gestão escolar “mediante transferência direta de 

recursos financeiros à escola pública, garantindo a participação da comunidade 

escolar no planejamento e na aplicação dos recursos, visando à ampliação da 

transparência e ao efetivo desenvolvimento da gestão democrática”. 
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384. O PAFIE é um exemplo de programa que objetiva a transferência direta 

de recursos às IEs; assim, é necessário que em seu âmbito seja garantida a 

participação da comunidade escolar nas ações que serão desenvolvidas. 

385. Além disso, as estratégias 7.23 e 20.4 estabelecem que a educação 

deve ser assumida como responsabilidade de todos e que o controle social relativo 

ao cumprimento das políticas públicas educacionais deve ser ampliado, bem como 

que o município deve fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem a 

transparência e o controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em 

educação, especialmente “a realização de audiências públicas, a criação de portais 

eletrônicos de transparência e a capacitação dos membros de conselhos de 

acompanhamento e controle social do FUNDEB”. 

386. Sendo o PAFIE um programa inserido no contexto das políticas 

públicas educacionais do município, tais orientações devem ser observadas quando 

de sua execução, de forma que se busque incentivar o controle social efetivo dos 

recursos aplicados no programa. 

387. A própria lei do PAFIE, em seu artigo 6º, também dispõe que os CEGs 

devem elaborar o plano de aplicação do programa, acompanhar a aplicação dos 

recursos, submeter a prestação de contas à SME, dentre outras atividades, em 

conjunto com o diretor da instituição educacional e a comunidade escolar. 

388. Do mesmo modo, a SME, em resposta ao Ofício nº 017/2018-CEA, 

informou, por meio do Ofício nº 2710/2018-SME, item 1.I, que uma das metas do 

PAFIE é aumentar a participação da comunidade escolar nas decisões financeiras, 

conforme já apontado na seção 3.1.3 deste relatório. 

389. Assim, a participação da comunidade escolar na execução do PAFIE é 

condição imprescindível para que se atinja as metas propostas no PME, bem como 

as metas definidas pela SME para o programa auditado. 

6.2.3 Evidências 

390. Ao aplicar os questionários in loco com os membros dos CEGs, quando 

indagados se a comunidade escolar participa do processo de prestação de contas 

dos gastos realizados com os recursos do PAFIE, cobrando e fazendo sugestões, 

foram obtidos os seguintes percentuais de respostas:  
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Gráfico 18 – A comunidade escolar participa do processo de prestação de 
contas dos gastos realizados com os recursos do PAFIE, cobrando e fazendo 

sugestões? 

 
Fonte: Equipe de Auditoria (2018). 

391. É possível verificar que, na visão dos CEGs (que são as unidades 

executoras do programa), a participação da comunidade escolar ocorre de maneira 

eventual (para 35,4% às vezes; para 23,7% raramente; e para 3,6% nunca). 

392. Do mesmo modo, 70,1% dos pais de alunos que responderam de 

forma espontânea aos questionários, acessando o link descrito no envelope 

entregue aos alunos, apontaram que não participam atualmente e nem participaram, 

cobrando ou propondo sugestões acerca dos gastos apresentados nas prestações 

de contas das instituições educacionais.  

393. Soma-se a isto o fato de que, na análise feita pela equipe de auditoria 

das atas de reuniões dos conselhos colhidas nas IEs visitadas, constatou-se que em 

30,5% delas não foi possível verificar se a comunidade escolar acompanha a gestão 

dos recursos financeiros destinados ao PAFIE. 

394. Por esses dados, pode-se concluir que não há envolvimento da 

comunidade nos gastos realizados com os recursos do PAFIE nos termos do que 

orientam o Plano Municipal de Educação do Município de Goiânia, a lei do PAFIE e 

as próprias metas definidas pela SME para o programa. 

6.2.4 Causas 

395. Pode-se apontar, como causa da inexistência de participação efetiva 

da comunidade escolar no controle dos gastos com as verbas do PAFIE, a ausência 

Nunca 
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Às vezes 

Frequentemente 

Não sei 
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3,6% 

23,7% 

35,4% 

23,4% 

14,0% 
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de estímulos para esse envolvimento, que se deve, em parte, pela escassez de 

ações orientativas por parte das IEs e da SME e, em parte, pelo fato de a 

comunidade escolar não compreender a importância de sua participação. 

396. Além disso, outro fator que prejudica a participação efetiva da 

comunidade escolar é a falta de disponibilidade para se envolver nas ações 

realizadas nas instituições educacionais. 

397. A atuação junto às instituições educacionais demanda tempo e, 

conforme relatado por professores, pais, membros dos CEGs e diretores, as 

atribuições do dia a dia de cada um deles inviabilizam que a comunidade seja mais 

participativa. 

 

 

6.2.5 Efeitos e riscos  

398. Como efeito da situação apontada, tem-se a fragilidade do controle 

social, com a escassez/ausência de propositura de sugestões quanto à execução do 

PAFIE, bem como redução da fiscalização dos gastos realizados com esses 

recursos.  

6.2.6 Conclusão 

399. Pelas razões expostas, conclui-se que há necessidade de se realizar 

ações orientativas junto à comunidade escolar, buscando envolvê-la no processo de 

fiscalização dos gastos do PAFIE, com vistas a fortalecer o controle social e 

melhorar e otimizar esses gastos.  

6.2.7 Propostas 

400. Nesse contexto, recomenda-se que a SME realize e/ou oriente as IEs a 

realizar ações orientativas destinadas à comunidade escolar, tais como debates e 

exposições, nos momentos oportunos, como por exemplo reuniões de pais, 

pedagógicas, assembleias gerais, dentre outros meios, expondo a importância da 

participação dos agentes (pais, alunos, professores, servidores administrativos) no 

acompanhamento das prestações de contas dos recursos utilizados do PAFIE. 
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401. Propõe-se, ainda, que sejam abertos canais que possam receber 

sugestões, elogios, críticas ou denúncias por parte da comunidade escolar, no 

aspecto do emprego dos recursos do PAFIE. 

6.2.8 Benefícios esperados 

402. Espera-se que, implementadas as sugestões propostas, haja fomento 

do controle social no âmbito do PAFIE, que pode ajudar a evitar desvios e 

aperfeiçoar a execução do programa, ampliando a economicidade e efetividade dos 

gastos. 

7. DOS ACHADOS SUPLEMENTARES 

403. Durante a execução dos trabalhos, foram encontradas situações que 

não se relacionam com o escopo definido no planejamento da auditoria. Contudo, 

por serem situações relevantes e que, indiretamente, impactam no programa 

auditado (PAFIE), entendeu-se pertinente que elas constem do presente relatório. 

404. Assim, este capítulo tem por objetivo expor e analisar os achados 

suplementares (fora do escopo da auditoria), tratando, inicialmente, da formação dos 

diretores das instituições educacionais visitadas e, posteriormente, dos bens 

patrimoniais inservíveis encontrados nessas IEs. 

405. A elucidação dessas questões envolveu a realização de entrevistas 

estruturadas com os diretores, a observação direta e a inspeção física da estrutura 

das IEs visitadas, além de registro fotográfico. 

406. As seções seguintes descrevem essas situações encontradas e seu 

impacto no objeto da auditoria. 

7.1 A maioria dos diretores possui pós-graduação, porém, pouquíssimos 
possuem formação na área de gestão 

7.1.1 Situação encontrada 

407. Verificou-se que, em sua maioria, os diretores das instituições 

educacionais do município não possuem e não têm interesse em possuir formação 

na área de gestão, o que impacta na administração dessas IEs, inclusive no que 

tange ao gerenciamento de recursos financeiros (incluindo aqui a execução do 

PAFIE). 

7.1.2 Critérios 
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408. A meta 19 do PNE consagra que devem ser asseguradas condições 

para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos 

de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar. 

409. No mesmo sentido, a Portaria do MEC nº 1.118 de 3 de dezembro de 

2015, que dispõe acerca do Programa Nacional de Formação e Certificação de 

Diretores Escolares, orienta a padronização da seleção de diretores, bem como que 

essa seleção prestigie critérios para o adequado desempenho da função, tal como a 

capacidade de gerir. 

410. Além disso, como boa prática, pode-se citar o plano de cargos e 

salários dos municípios de Sobral/CE e Palmas/TO (Lei nº1.445/2006, artigo 42), 

que contemplam no processo de seleção o perfil de competências, habilidades e 

atitudes (critérios técnicos e meritocráticos) necessárias ao exercício do cargo e que 

consideram como adicional de qualificação os cursos de pós-graduação nas áreas 

de gestão. 

 

 

7.1.3 Evidências 

411. Visando identificar o perfil dos diretores das instituições educacionais 

do município de Goiânia, na entrevista estruturada aplicada com eles constaram 

perguntas acerca de sua formação. 

412. Dos 62 (sessenta e dois) diretores entrevistados, 88,7% deles 

responderam que possuem especialização lato sensu (pós-graduação) e 8,1% deles 

responderam que possuem especialização stricto sensu. 

413. Em relação especificamente à especialização lato sensu, indagou-se 

qual a área de formação relacionada à pós-graduação cursada, obtendo como 

resultado que que 77,4% possuem pós-graduação na área de pedagogia; 3,2% na 

área de administração e nenhum deles na área de contabilidade. 

414. Verifica-se que, embora a maioria dos diretores entrevistados possuam 

especializações, apenas uma pequena parte (aproximadamente seis diretores dos 

sessenta e dois entrevistados) se especializou na área de gestão, sendo que o 

restante priorizou a formação na área de pedagogia. 
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7.1.4 Causas 

415. Tal situação deve-se principalmente ao fato de o plano de cargos e 

salários dos profissionais da rede pública municipal de educação contemplar como 

adicional de qualificação apenas os cursos de pós-graduação na área de pedagogia. 

416. Assim, os profissionais não se sentem motivados a procurar formação 

em outras áreas, tais como a de gestão (administração de empresas ou gestão 

pública, por exemplo), já que esses cursos não agregam melhoria financeira na 

carreira. 

7.1.5 Efeitos e riscos  

417. Tendo em vista que o plano de carreira atual dos servidores da 

educação municipal não contempla a formação na área de gestão, bem como que o 

processo de escolha dos diretores das IEs ocorre por meio de eleição, sem a 

combinação de critérios técnicos, muitos desses diretores eleitos para administrar as 

IEs não possuem o perfil adequado a essa tarefa de gerir. 

418. Essa ausência de perfil de administrador compromete a efetividade da 

gestão da IE, inclusive no que se refere aos recursos financeiros. Especificamente 

quanto ao PAFIE, como a execução do programa envolve planejamento, controle 

dos gastos, dentre outras atividades, e essas atividades são desenvolvidas pelos 

CEGs em conjunto com os diretores, há comprometimento do desempenho do 

programa quando os diretores não possuem o perfil adequado para tal. 

7.1.6 Conclusão 

419. Diante do exposto, verificou-se a necessidade de adequação do plano 

de cargos e salários dos profissionais da educação do município de Goiânia, no 

sentido de priorizar a formação também na área de gestão (não apenas o 

conhecimento pedagógico), como forma de se aumentar a efetividade da gestão das 

IEs, inclusive no que se refere aos recursos financeiros. 

420.  Administrar os escassos recursos públicos é tarefa que demanda 

conhecimentos de administração financeira, gestão de custos, habilidades 

interpessoais no trato com as pessoas e atitudes proativas no sentido de otimizar os 

recursos. 
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421. Portanto, a seleção de diretores com conhecimentos, habilidades e 

atitudes suficientes e adequadas e com capacitação focada em gestão é 

fundamental para a boa e regular aplicação de recursos descentralizados do PAFIE. 

7.1.7 Propostas 

422. Pelas razões expostas, recomenda-se que a SME diligencie junto aos 

órgãos competentes para que haja adequação do plano de cargos e salários dos 

profissionais da educação, passando este a contemplar como adicional de 

qualificação as especializações na área de gestão. 

423. Recomenda-se também que a política educacional relacionada ao 

processo de seleção dos diretores também seja adequada, para contemplar critérios 

técnicos, tal como o perfil para gestão, além da escolha por meio de eleição. 

7.1.8 Benefícios esperados 

424. Espera-se, com as adequações sugeridas, que haja melhoria na gestão 

das IEs, com a consequente melhoria no aprendizado dos alunos. Mais 

especificamente em relação ao PAFIE, espera-se que haja otimização dos gastos, 

ampliando-se a efetividade e a eficiência. 

425. Espera-se ainda que haja conscientização dos diretores de que essa 

função exige tanto atribuições administrativas quanto pedagógicas, de forma que 

esses sujeitos, quando eleitos, priorizem também o aspecto de gestão, dividindo as 

atribuições pedagógicas com os coordenadores pedagógicos, que existem para 

esse fim. 

 7.2 Bens patrimoniais inservíveis ocupando espaços nas IEs sem finalidade 
administrativa e/ou educativa 

7.2.1 Situação encontrada 

426. Durante as inspeções físicas que objetivaram averiguar a estrutura das 

instituições educacionais da amostra, verificou-se (fato também corroborado pelos 

servidores administrativos) que existem bens inservíveis ocupando espaços dessas 

instituições e gerando problemas de ordem sanitária e de segurança. 

7.2.2 Critérios 
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427. A Resolução CME nº 120/2016 dispõe, em seu artigo 48, § 3º, VII, que 

as IEs que ofertam a educação infantil devem ter áreas livres que ofereçam 

segurança e bem-estar aos alunos e professores. 

428. No mesmo sentido, a Resolução CME nº 116/2013 dispõe que todas as 

dependências das IEs que ofertam o ensino fundamental devem apresentar 

condições adequadas de segurança, conservação, salubridade, higiene, 

sonorização, aeração, iluminação natural e artificial. 

7.2.3 Evidências 

429. Na totalidade das IEs visitadas foi constatada a situação de acúmulo de 

bens patrimoniais inservíveis (apêndice 7) sem qualquer destinação, sendo que 

diretores e outros servidores administrativos se queixaram dessa situação, alegando 

que não podem dar qualquer destinação aos bens, em razão do trâmite que envolve 

o descarte de bens públicos. 

430. Essa aglomeração de bens inservíveis enseja o acúmulo de lixo e, 

consequentemente, viabiliza a proliferação de insetos e outros animais, prejudicando 

a limpeza das IEs e violando os aspectos de higiene e salubridade tratados na seção 

7.2.2. 

 

7.2.4 Causas 

431. Como causa desse achado, pode-se apontar a ausência e/ou 

descumprimento de procedimentos de desfazimento de bens patrimoniais 

inservíveis. Apurou-se que o almoxarifado da SME não comporta a quantidade de 

bens inservíveis oriundos das IEs, razão pela qual estes bens não são recolhidos, 

ficando nas instituições até que lhes seja dada destinação final. 

432. Contudo, essa destinação depende de outros órgãos do município, 

como por exemplo a SEMAD, que é a secretaria que tem competência para fazer o 

descarte e dar baixa definitiva dos bens (PT nº 05 – item 09). 

433. Além disso, a doação desses bens depende de procedimento licitatório. 

Esses trâmites legais dificultam e delongam a retirada dos inservíveis das 

instituições educacionais, dando lugar à situação encontrada.  

7.2.5 Efeitos e riscos  
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434. O acúmulo de bens patrimoniais inservíveis nas instituições 

educacionais ocasiona ocupação indevida de espaços dessas IEs, privando-as de 

utilizá-los para atividades essenciais. 

435. Além disso, vai de encontro aos aspectos de higiene, salubridade e 

segurança estipulados nas resoluções do CME que tratam dos aspectos básicos 

relacionados à estrutura física das IEs necessários para que elas funcionem 

adequadamente. 

436. Tais situações impactam no desempenho do PAFIE no que tange à sua 

finalidade de manutenção e conservação das instituições educacionais. Um dos 

objetivos da Lei Municipal nº 8.183/2003 é propiciar, com as verbas 

descentralizadas, melhoria na infraestrutura das IEs. 

437. Inclusive foi criado no âmbito do PAFIE, o programa Escola Viva (já 

tratado na seção 5.1.2), que condiciona parte das verbas do PAFIE para serem 

gastas com esse objetivo. 

438. Contudo, a situação encontrada de acúmulo de bens inservíveis 

impacta negativamente na adequação da estrutura física das IEs, afetando, ainda 

que forma indireta, os resultados do PAFIE relacionados à manutenção e 

conservação apropriadas das IEs. 

7.2.6 Conclusão 

439. Pelas razões expostas, verifica-se que é necessário que a SME 

promova, conjuntamente com os demais órgãos responsáveis, ações visando à 

liberação dos espaços das IEs que estão indevidamente ocupados com materiais e 

equipamentos inservíveis. 

7.2.7 Propostas 

440. Nesse sentido, recomenda-se que a SME proceda a uma gestão junto 

à SEMAD, visando a elaboração de um plano de ação para a retirada dos bens 

inservíveis das IEs, de modo que haja celeridade no procedimento de descarte e 

doação desses bens, a depender do caso. 

7.2.8 Benefícios esperados 

442. Com a implementação das recomendações acima, espera-se que haja 

melhor aproveitamento dos espaços das IEs que atualmente são destinados à 
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guarda dos bens patrimoniais inservíveis, bem como que contribua para a 

eliminação de potenciais criadouros de mosquitos e outros animais transmissores de 

doenças. 

443. Além disso, espera-se que alguns dos bens não utilizados pelas IEs 

possam ter melhor aproveitamento de acordo com o interesse público (transferência, 

cessão, alienação, doação, permuta, venda e inutilização). 

444. Por fim, espera-se também que hajam reflexos positivos no 

desempenho do PAFIE no que tange à manutenção e conservação das IEs e 

melhoria da estrutura física, uma vez que a liberação dos espaços ocupados 

indevidamente possibilita que eles sejam utilizados de maneira adequada e 

observando-se os requisitos de higiene, segurança e salubridade. 

8. ANÁLISE DOS COMENTÁRIOS DOS GESTORES 

445. Após abertura de vista do Relatório Preliminar de Auditoria nº 

001/2018, os gestores da Secretaria Municipal de Educação e Esportes de Goiânia 

(SME) se manifestaram (fls. 01 a 205, Vol. 03) informando que as recomendações 

feitas pelo TCM2 serão integralmente acatadas, em razão de elas irem ao encontro 

das ações que já estão sendo implementadas pela atual gestão. 

446. Em suma, informaram que foram estabelecidas, inicialmente, quatro 

metas específicas para o PAFIE, a saber: a) execução das atividades pedagógicas 

contempladas no projeto político pedagógico elaborado pela comunidade escolar; b) 

participação da comunidade escolar na definição da aplicação dos recursos 

financeiros da instituição educacional; c) melhoria das condições de funcionamento 

das instituições educacionais, por meio de aparelhamento e infraestrutura; d) 

execução do programa complementar de alimentação escolar. 

447. Além disso, informaram que estão sendo elaborados formulários para 

acompanhamento dessas metas, considerando indicadores objetivos capazes de 

mensurar a eficácia na aplicação dos recursos. 

                                                           
2
 vide capítulo 10 deste Relatório 
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448. Quanto às normas do PAFIE, esclareceram que está sendo elaborada 

portaria objetivando melhor execução e acompanhamento do programa. Além disso, 

em relação à necessidade de se registrar em ata as deliberações dos CEGs e as 

formas e meios de divulgação das prestações de contas informaram que tais 

necessidades serão reforçadas junto aos CEGs e à direção das IEs, além de esses 

assuntos serem tratados em ação de formação iniciada em 14 de janeiro de 2019. 

449. Esclareceram ainda, quanto à adequação da sistemática do PAFIE, 

que os recursos devem ser utilizados de acordo com o estabelecido nos planos de 

aplicação, a fim de seguir o que determinada a Lei Municipal nº 8.183/2003; contudo, 

em casos específicos e devidamente justificados, é possível elaboração de planos 

de aplicação que atendam as reais necessidades das IEs, desde que haja aval da 

SME. Além disso, mencionaram que a assinatura dos conselheiros no plano de 

aplicação é condição indispensável para liberação dos recursos do PAFIE, bem 

como que os valores desses recursos são definidos com base no número de alunos 

matriculados, sendo possível que a IE faça o cálculo estimado de quanto receberá a 

cada repasse. Por fim, informaram que esclareceram aos conselheiros e diretores 

das IEs os novos valores para aquisição de bens e contratação de serviços por 

dispensa de licitação estabelecidos pelo Decreto nº 9.412/2018. 

450. Os gestores informaram também que o Manual do PAFIE está em fase 

de reformulação; que a SME está ofertando curso de formação para os diretores das 

IEs, presidentes e tesoureiros dos CEGs, que teve início em 19 de outubro de 2018 

e tem término previsto para 17 de março de 2019; e que a secretaria também está 

aprimorando sua plataforma digital, que atualmente está funcionando como fórum 

permanente, para viabilizar um ambiente de relacionamento com as IEs. 

451. Quanto à realização de ações orientativas voltadas para a comunidade 

escolar, os gestores informaram que nos cursos de formação ofertados aos diretores 

e membros dos CEGs foram repassadas orientações nesse sentido, sendo que 

haverá acompanhamento sistemático da SME das ações realizadas nas IEs. 

452. Em relação aos levantamentos periódicos das principais necessidades 

das IEs quanto à climatização e adaptação de cozinhas e depósitos de alimentos, 

informaram os gestores que será respondido pelas IEs, por meio de plataforma 

digital, questionário que servirá de base para aplicação dos recursos do PAFIE, para 
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outras intervenções (tal como as realizadas pela Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e Serviços Públicos – SEINFRA) e para a realização de procedimentos 

licitatórios para a aquisição de materiais comuns às IEs. 

453. Quanto ao mapeamento das demandas de equipamentos e materiais 

didáticos e pedagógicos das instituições educacionais, foi informado que em 2018 

todas as escolas da rede municipal de ensino foram contempladas com o Programa 

Escola Conectada, instituído pelo FNDE, que permite a aquisição de roteadores, 

modens e serviços de internet com boa velocidade, bem como que em 2019 os 

CMEIs da rede também serão contemplados. Além disso, foi informado também que 

está em andamento processo para aquisição de coifas e exautores para todas as 

IEs, prevendo-se projeto padrão e que observe as especificidades de construção de 

cada instituição. 

454. Foi informado ainda que já têm sido feitas orientações às IEs quanto às 

demandas identificadas como prioritárias, mas que essas orientações serão mais 

sistematizadas após o mapeamento que está sendo feito pela SME. Esse 

mapeamento será realizado com base em levantamentos feitos nas IEs, com o 

cruzamento de dados dos livros de tombamento e as prestações de contas do 

PAFIE e desencadeará a elaboração de um cronograma de aquisição de material 

permanente por instituição, expedindo-se orientações aos CEGs para priorizarem as 

aplicações dos recursos de acordo com esse cronograma. 

455. Em relação às ações visando aumento da segurança patrimonial, os 

gestores esclareceram que foi autuado processo objetivando a contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços de segurança eletrônica e 

monitoramento, bem como que a SME está aguardando as providências para que 

seja implementada política de padronização das ações de monitoramento, acordada 

com a Secretaria Municipal de Administração (SEMAD). 

456. Esclareceram também que os bens inservíveis que atualmente ocupam 

os espaços das IEs sem qualquer destinação serão recolhidos e encaminhados a 

leilão, sendo que o processo de contratação da empresa especializada já foi 

concluído e a SME aguarda os trâmites para a retirada dos materiais das 

instituições. 
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457. Por fim, informaram que a secretaria se propõe a iniciar o diálogo com 

os órgãos necessários para possível mudança nos critérios para candidatura à 

direção das IEs, objetivando-se que ação formativa prévia venha a ser condição 

para candidatura. 

458. Considerando as informações e esclarecimentos apresentados e tendo 

em vista que não se referiram à metodologia, aos achados e às evidências que os 

corroboram, não houve necessidade de modificações no Relatório Preliminar nº 

001/2019. 

459. Desse modo, verificando-se que a manifestação dos gestores foi no 

sentido de apontar as ações que estão sendo desenvolvidas no âmbito da secretaria 

em consonância com as recomendações propostas pelo TCMGO, o presente 

relatório final somente acrescenta, no capítulo final das propostas de 

encaminhamento, a determinação para que seja apresentado pelos gestores Plano 

de Ação apontando as ações relacionadas com cada recomendação (conforme já 

feito na manifestação de fls. 01 a 2015, Vol. 03) que serão implementadas e 

definindo os responsáveis e os prazos previstos para tal. 

460. O cronograma de implementação das medidas que o gestor adotará 

visando atender às deliberações propostas subsidiará o posterior monitoramento da 

implementação das recomendações e quantificação de seus resultados, nos termos 

do artigo 194 do Regimento Interno do TCMGO e conforme previsto no Plano Anual 

de Fiscalização de 2019 (RA nº 183/2018). 

9. CONCLUSÃO 

461. A presente auditoria (primeiro trabalho no âmbito do Programa De Olho 

nas Escolas) teve por objetivo analisar aspectos relacionados ao Programa de 

Autonomia Financeira das Instituições Educacionais - PAFIE, que prevê a 

descentralização de recursos financeiros para os conselhos escolares e gestores, 

para que, em conjunto com os diretores, realizem aquisições e serviços para atender 

às necessidades das IEs. 

462. Os aspectos analisados referiram-se à estrutura do programa, à 

participação dos CEGs no planejamento e na execução do PAFIE, aos resultados 

que o programa tem atingido e à existência ou não de transparência nas prestações 

de contas dos gastos efetuados. 
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463. Quanto à estrutura do PAFIE, com base nas situações encontradas 

listadas nas seções 3.1, 3.2 e 3.3, verifica-se que o programa não está estruturado 

de forma adequada para atingir os seus objetivos e metas. 

464. Primeiro, porque o fato de esses objetivos e metas não constarem 

claramente na legislação e demais normas que tratam do programa faz com que os 

envolvidos na execução do PAFIE (SME, CEGs e diretores) tenham dúvidas em 

relação às ações a serem desenvolvidas. 

465. Segundo, porque a disseminação insatisfatória dos objetivos e metas 

do programa aos membros dos CEGs enfraquece a gestão democrática e propicia 

que os recursos do PAFIE sejam geridos de forma centralizada pelos diretores das 

instituições educacionais. 

466. Por fim, a inexistência de metas e critérios de avaliação de 

desempenho do PAFIE que possibilitem direcionar apropriadamente as ações 

pretendidas com o programa, bem como medir os seus resultados, compromete a 

autonomia das IEs para gerir os recursos. Também dificulta o acompanhamento 

concomitante pela SME das ações desenvolvidas no âmbito do PAFIE e prejudica a 

uniformidade das ações de controle por ela adotadas. 

467. Assim, da forma como o PAFIE está atualmente estruturado, além de 

haver falta de clareza quanto às suas finalidades e diretrizes, não é possível verificar 

os seus resultados, o que prejudica a análise de eficácia, eficiência e efetividade e 

inviabiliza que os objetivos e metas idealizados para o programa sejam atingidos. 

468. Por essas razões, verifica-se a necessidade da SME melhorar o 

planejamento do PAFIE, reestruturando o seu conjunto normativo, definindo metas 

específicas e implementando critérios objetivos para acompanhar seu desempenho. 

469. Também há necessidade de se intensificar as ações de capacitação a 

ele relacionadas, disseminando adequadamente os objetivos, metas e diretrizes do 

programa a todos os envolvidos na execução do PAFIE, principalmente aos 

membros dos CEGs, por carecerem de capacitação e, em termos, serem menos 

assessorados pela SME em suas demandas quanto à execução do programa. 

470. Quanto à participação no PAFIE, com base nas situações encontradas 

listadas nas seções 4.1 e 4.2, verifica-se que a participação dos CEGs na execução 



 
   

RUA 68 N. º 727 – CENTRO – FONE: 3216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO.    
                                                         www.tcm.go.gov.br                                                                                                  95 

PROGRAMA INTEGRADO DE AUDITORIAS 

EXERCÍCIO DE 2018 

do programa ainda é incipiente, caracterizada pela formalidade e pela limitada 

autonomia. 

471. A não compreensão dos conselheiros quanto à importância e dimensão 

de suas atribuições legais, aliada à disponibilidade de tempo que a função requer e 

ausência de ações de capacitação destinadas aos membros dos CEGs, faz com que 

a atuação desses órgãos no âmbito do PAFIE restrinja-se à mera formalidade. 

472. Do mesmo modo, a sistemática de gerenciamento do programa 

adotada pela SME limita a autonomia dos CEGs para definir as prioridades da IE 

que representam, comprometendo o planejamento adequado das ações e a 

aplicação efetiva dos recursos. 

473. Assim, verifica-se que há enfraquecimento da gestão democrática das 

IEs (preconizada na LDB, PME e na própria lei do PAFIE) e impactos negativos no 

desempenho do PAFIE. 

474. Diante disso, primordial que seja priorizada a formação continuada dos 

membros dos CEGs (seção 4.3), visando proporcionar a eles os conhecimentos 

necessários para que atuem de maneira efetiva, de forma a assumirem de fato o 

papel de unidades executoras do PAFIE que lhes foi atribuído na Lei Municipal nº 

8.183/2003. 

475. Necessário também que seja flexibilizada a aplicação dos recursos do 

PAFIE, para que as prioridades de gastos constantes do planejamento das ações a 

serem desenvolvidas estejam em consonância com as reais necessidades de cada 

instituição educacional. 

476. Em relação aos resultados do PAFIE, foi possível constatar que, de 

maneira geral, o programa tem sido efetivo e propiciado melhorias na IEs, uma vez 

que a maioria dos alunos, pais e professores estão satisfeitos com a utilização dos 

recursos disponíveis, bem como que a análise da estrutura física dessas IEs revelou 

que aproximadamente 76% delas atingiu a classificação de boa ou razoável, sendo 

que apenas 24% foi considerada precária ou razoável com risco de precária, o que é 

satisfatório. 

477. Contudo, ainda existem aspectos que carecem de maior atenção por 

parte da SME, dos CEGs e diretores das IEs (conforme apontado nas seções 5.1 e 

5.2). Em relação à estrutura física, verificou-se que há necessidade significativa de 
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melhoria na climatização das instituições, pois esse foi um dos principais problemas 

apontados pelos entrevistados e que impacta significativamente na qualidade de 

vida dos alunos e professores e, consequentemente, na qualidade do processo de 

ensino-aprendizagem. 

478. Além disso, as instalações das cozinhas e depósitos de alimentos 

também apresentaram problemas significativos, havendo necessidade de se 

promover ações para adequar esses espaços, uma vez que eles estão relacionados 

à atividade de manipulação de alimentos, que é relevante para o funcionamento das 

IEs e interfere também na qualidade de vida e no aprendizado dos alunos. 

479. Em relação aos materiais e equipamentos necessários à prática 

pedagógica, verificou-se que há falta de materiais didáticos e pedagógicos 

(apontada por pais, alunos e professores) e que, em relação aos equipamentos, de 

maneira mais acentuada, apurou-se que há computadores que não funcionam e 

internet que não atende à necessidade das IEs. 

480. Já em relação a materiais e equipamentos necessários para a 

execução de atividades relevantes nas IEs, tal como manipulação de alimentos e 

limpeza, apurou-se que há falta de alguns EPIs para os servidores responsáveis por 

essas atividades. De maneira ainda mais acentuada (em 74% das IEs visitadas), 

verificou-se a falta/danificação de coifas/exaustores nas cozinhas das IEs, que 

comprometem de maneira significativa a qualidade de vida dos manipuladores de 

alimentos e pode comprometer também a qualidade da alimentação servida aos 

alunos. 

481. Tendo em vista que a suficiência de materiais e equipamentos é 

condição para a oferta de um ensino adequado, necessário que a execução de 

gastos com recursos do PAFIE leve em consideração as demandas que não têm 

sido atendidas de maneira satisfatória, de forma que haja planejamento para que 

elas sejam supridas ao longo do tempo, prestigiando-se a eficiência. 

482. Verificou-se, ainda, que a insegurança é também um dos principais 

problemas apontados pela comunidade escolar (seção 5.3), que interferem na 

qualidade do ensino das IEs. Assim, necessário que sejam deflagradas ações, em 

conjunto com os demais órgãos responsáveis, que busquem amenizar esse 

problema, que impacta no desempenho de professores, alunos e servidores das IEs. 
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483.  No que se refere à transparência dos gastos efetuados com as verbas 

do PAFIE, conforme apontado nas seções 6.1 e 6.2, verificou-se que não há ampla 

divulgação das prestações de contas do programa, o que viola os princípios da 

publicidade e da transparência, bem como que não há efetiva participação da 

comunidade escolar no controle destes gastos, fragilizando-se o controle social e 

indo de encontro a uma das metas previstas para o PAFIE. 

484. Diante disso, apurou-se que há necessidade de se normatizar os meios 

de divulgação das prestações de contas relacionadas ao PAFIE, de forma que haja 

uniformidade entre as IEs nessas divulgações e que haja publicidade ampla dos 

gastos. 

485. Apurou-se também a necessidade de se realizar ações orientativas 

voltadas para a comunidade escolar, buscando conscientizá-la da importância de 

seu papel como controle social, além de envolvê-la nos gastos do PAFIE, podendo-

se também adotar canais de reclamações, denúncias e sugestões por parte da 

comunidade escolar, que pode servir para aprimorar a execução do PAFIE, inclusive 

no que tange à economicidade e efetividade. 

486. Além disso, como uma das causas para a divulgação restrita das 

prestações de contas é a insegurança, verificou-se também a necessidade de se 

mitigar esse problema, para viabilizar maior publicidade aos gastos, nos termos do 

que já foi sugerido neste capítulo. 

487. Por fim, apurou-se ainda, fora do escopo da auditoria, duas situações 

que impactam indiretamente no desempenho do PAFIE. Uma delas é escassez de 

formação na área de gestão por parte dos diretores das IEs e a outra a existência de 

bens inservíveis ocupando indevidamente os espaços das IEs. 

488. Em relação à primeira, apurou-se que essa escassez de formação na 

área de gestão impacta na qualidade da administração das IEs, inclusive no que se 

refere à gestão de recursos financeiros, incluindo-se o PAFIE, bem como que essa 

situação se deve, principalmente, ao fato de o plano de cargos e salários dos 

profissionais da educação do município de Goiânia não contemplar adicional para 

especializações nessa área. 

489. Assim, entende-se pertinente sugerir que haja adequação do plano de 

cargos e salários mencionado, passando-se a contemplar para fins de adicional de 
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qualificação as especializações na área de gestão, além de prestigiar-se na escolha 

dos diretores também critérios técnicos e meritocráticos, aliados à eleição.  

490. Em relação à segunda situação encontrada fora do escopo da 

auditoria, verificou-se que o acúmulo de bens inservíveis ocasiona o uso indevido de 

determinados espaços das IEs, além de prejudicar a higiene, salubridade e 

segurança dessas IEs, prejudicando a manutenção e conservação e, 

consequentemente, impactando no desempenho do PAFIE relacionado a esse 

aspecto. 

491. Por essas razões, verificou-se ser necessário a elaboração de um 

plano de ação conjunto entre a SME e demais órgãos competentes, com o objetivo 

de viabilizar a retirada desses bens das IEs, simplificando-se os procedimentos de 

desfazimento e doações dos materiais e equipamentos inservíveis. 

492. Assim, diante das situações encontradas na auditoria, a equipe 

elaborou as sugestões e recomendações que constarão do capítulo a seguir, 

visando aprimorar a eficácia (em relação aos objetivos e metas traçados), a 

eficiência (no que tange às demandas das IEs que não têm sido atendidas com os 

recursos disponíveis) e a efetividade (em relação ao aumento da satisfação da 

comunidade escolar) do programa. 

493. Além disso, objetiva-se com as sugestões e recomendações a seguir 

que seja aprimorada a gestão democrática das IEs por meio do fortalecimento e da 

participação efetiva dos CEGs e ampliada a transparência dos gastos efetuados com 

recursos do PAFIE, além da implementação de ações para que sejam sanadas as 

situações que comprometem o desempenho do programa relacionadas à formação 

dos diretores das IEs e ao acúmulo dos bens inservíveis detectado nas visitas. 

10. PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO  

494. Espera-se que a avaliação realizada por este Tribunal subsidie os 

gestores com informações úteis para o aprimoramento do PAFIE, de forma a 

melhorar a gestão e os resultados do programa.  

495. Visando propiciar essas mudanças, a Comissão Especial de Auditoria 

sugere ao TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

que, por seu Tribunal Pleno, RECOMENDE à SME: 
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1 – Definir metas específicas para o PAFIE, levando-se em conta 

aquilo que se objetiva atingir com o programa a curto, médio e longo prazo (138); 

2 -  Implementar critérios objetivos para acompanhar o cumprimento 

das metas pelas IEs, bem como para acompanhar os resultados do PAFIE e avaliar 

periodicamente o desempenho do PAFIE por meio de indicadores (138); 

3 - Reformular as normas que tratam do PAFIE, adequando-as de 

modo que passe a constar: 

a) de forma clara, os objetivos, metas, diretrizes e finalidades do 

programa de descentralização de verbas municipais (73); 

b) a necessidade de se fazer o registro em ata das deliberações 

dos conselhos quanto à utilização dos recursos do PAFIE (202); 

c) a possibilidade de alteração dos planos de aplicação e os 

requisitos para tanto (202); 

d) formas e os meios que devem ser adotados pelos membros do 

conselho/diretores para divulgar as prestações de contas dos recursos 

provenientes do PAFIE (376). 

4 - Adequar a sistemática de gerenciamento do PAFIE, de modo que: 

a) sejam estabelecidas as diretrizes de aplicação dos recursos do 

PAFIE (incluindo orientações sobre as despesas obrigatórias previstas 

em legislação específica), mas deixando a cargo de cada CEG, em 

conjunto com o diretor da IE, a elaboração de planos de aplicação que 

priorizem as reais necessidades da instituição (201); 

b) a liberação dos recursos financeiros às UEx seja condicionada à 

deliberação e aprovação do plano de aplicação de recursos pelos 

CEGs, tal como previsto no §3º do artigo 1º da Lei Municipal 

n°8.183/2003 (171); 

c) ocorra a divulgação antecipada aos CEGs e diretores, do valor 

total previsto do PAFIE para cada IE no exercício, bem como do 

cronograma dos repasses trimestrais (203); 

d) o valor limite previsto para compras e serviços de mesma 

natureza esteja de acordo com os novos valores da Lei nº 8.666/1993 
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(atualizados pelo Decreto nº 9.412/2018), bem como que os CEGS e 

diretores sejam oficiados sobre essa atualização (204). 

5 – Adequar o Manual de Utilização do PAFIE, para que possa ser um 

meio de orientação completo e atualizado para os usuários, fazendo também constar 

nele de forma detalhada, mas com linguagem acessível, as informações 

relacionadas no item 3 e 4 acima, além de outras importantes para a adequada 

atuação dos membros dos conselhos e diretores das IE (74); 

6 - Ofertar ações de formação continuada aos membros dos CEGs, 

com a periodicidade necessária (dada a rotatividade dos membros), observando a 

Política de Formação Continuada em Rede e o pilar "formação continuada" da 

descentralização de recursos financeiros do PAFIE (236); 

7 - Implantar canais (internet, intranet, encaminhamento de ofícios 

circulares, etc) para: 

a)  disseminar os objetivos, metas, finalidades e diretrizes do 

PAFIE adequadamente aos membros dos CEGs (103); 

b) divulgar de forma mais assertiva o programa Escola Viva, de 

maneira que os membros dos CEGs e diretores das IEs tenham 

esclarecimentos quanto à sua finalidade e possam também planejar as 

ações que serão realizadas com esses recursos (inclusive de acordo 

com as principais necessidades detectadas nesta auditoria e em 

levantamentos posteriores da SME) (285); 

c) receber sugestões, elogios, críticas ou denúncias por parte da 

comunidade escolar, no aspecto do emprego dos recursos do PAFIE 

(401). 

8 - Realizar e/ou orientar as IEs a realizar ações orientativas 

destinadas à comunidade escolar expondo a importância de sua participação no 

acompanhamento da utilização e das prestações de contas dos recursos do PAFIE, 

visando fortalecer o controle social (400). 

496. Objetivando, ainda, sanar os principais problemas estruturais e 

relacionados a materiais e equipamentos detectados na auditoria, a Comissão 
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Especial de Auditoria sugere ao TCMGO que, por seu Tribunal Pleno, RECOMENDE 

à SME que sejam adotadas as seguintes medidas: 

9 – Realize levantamentos periódicos nas IEs das principais 

necessidades relacionadas à climatização e de adaptação das cozinhas e depósitos 

de alimentos; e, com base nesse levantamento: 

a) planeje os serviços de manutenção preventiva/corretiva 

(relacionados aos aspectos mencionados acima) que devem ser 

realizados em cada exercício financeiro (284); 

b) estabeleça cronograma de reformas das IEs que apresentarem 

demandas para esse tipo de serviço (também relacionadas aos 

aspectos mencionados acima) (284); 

c) oriente os conselhos escolares/gestores a direcionarem os 

recursos do PAFIE para atender às principais necessidades de 

adaptação levantadas (284). 

10 - Busque mapear as demandas de equipamentos e materiais das 

IEs que não têm sido atendidas com os recursos repassados por meio do PAFIE; e, 

com base nesse mapeamento: 

a) busque prover essas instituições com os materiais/equipamentos 

pedagógicos e didáticos (principalmente computadores e internet 

adequados à pratica educativa) (324); 

b) busque prover as instituições com os materiais/equipamentos 

necessários às atividades de manipulação de alimentos e limpeza (em 

especial coifa/exaustores das cozinhas) (324); 

c) oriente os conselhos escolares/gestores a direcionarem os 

recursos do PAFIE para atender às demandas prioritárias identificadas 

(325). 

497. Do mesmo modo, tendo em vista que foram identificadas situações que 

impactam no desempenho do PAFIE, mas que não se inserem apenas na 

competência da SME, a Comissão Especial de Auditoria sugere ao TCMGO que, por 

seu Tribunal Pleno, RECOMENDE à SME que: 

11 – Promova gestão: 
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a) junto à Câmara Municipal de Goiânia e à Prefeitura de Goiânia para  

aprovar/sancionar o Projeto de Lei nº 499/17, que dispõe sobre a 

vigilância eletrônica em instituições educacionais públicas e 

privadas (343); 

b) junto aos órgãos municipais responsáveis para adequar a 

segurança das áreas externas (muro, concertinas, cerca elétrica e 

iluminação) e internas (grades e câmeras integradas com CFTV) 

das instituições educacionais (342); 

c) junto à SEMAD, no sentido de elaborarem um plano de ação 

visando à retirada dos bens inservíveis das IEs (441); 

d) junto aos órgãos competentes, no sentido de adequar o plano de 

cargos e salários dos profissionais da educação do município, para 

que este passe a contemplar como adicional de qualificação 

também as especializações na área de gestão (422); bem como 

adequar sua política educacional no que se refere ao processo de 

seleção dos diretores, para que passe a contemplar critérios 

técnicos, além da escolha por meio de eleição (423). 

498. Por fim, a Comissão Especial de Auditoria sugere ao TRIBUNAL DE 

CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, por seu Tribunal Pleno, que 

DETERMINE à Secretaria Municipal de Educação e Esportes de Goiânia que 

apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, PLANO DE AÇÃO especificando as ações e 

medidas que serão adotadas para atender às recomendações emitidas pelo 

Tribunal, com os respectivos responsáveis e prazos previstos para implementação 

de cada uma delas, para posterior monitoramento, nos termos do artigo 194 do 

Regimento Interno do TCMGO e conforme previsto no Plano Anual de Fiscalização 

de 2019 (RA nº 183/2018). 

 

COMISSÃO ESPECIAL DE AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS 

DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, em 26 de fevereiro de 

2019. 
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GLOSSÁRIO3 

 Achado - qualquer fato significativo, digno de relato pelo auditor, constituído por 
quatro atributos essenciais: situação encontrada (ou condição, o que é), critério 
(o que deveria ser), causa (razão do desvio em relação ao critério) e efeito 
(consequência da situação encontrada). Decorre da comparação da situação 
encontrada com o critério e deve ser devidamente comprovado por evidências. O 
achado pode ser negativo, quando revela impropriedade ou irregularidade, ou 
positivo, quando aponta boas práticas de gestão. 
 
Atividades de controle - componente do controle interno que consiste em políticas 
e procedimentos adotados para atuar sobre riscos de maneira a contribuir para que 
os objetivos de uma organização sejam alcançados dentro de padrões 
estabelecidos. 
 
Conselho escolar e/ou gestor (CEG) - órgão colegiado de natureza deliberativa, 
consultiva e fiscal, com personalidade jurídica de direito privado, não tendo caráter 
político-partidário, religioso, racial e nem fins lucrativos, não sendo remunerados 
seus Dirigentes ou Conselheiros. Tem por finalidade efetivar a gestão escolar, de 
forma democrática, assegurando a participação da comunidade escolar na 
discussão e execução das questões pedagógicas, administrativo-financeiras e 
disciplinares. A representação, por ser paritária, terá 50% (cinquenta por cento) de 
funcionários da IE e 50%(cinquenta por cento) de pais/responsáveis e, no caso de 
escolas, pode contar com representantes dos alunos (MEC, 2004; SME, 2018). 
 
Economicidade - minimização dos custos dos recursos utilizados na consecução de 
uma atividade, sem comprometimento dos padrões de qualidade. Refere-se à 
capacidade de uma instituição gerir adequadamente os recursos financeiros 
colocados à sua disposição.  
 
Efetividade - relação entre os resultados de uma intervenção ou programa, em 
termos de efeitos sobre a população-alvo (impactos observados), e os objetivos 
pretendidos (impactos esperados). Trata-se de verificar a ocorrência de mudanças 
na população-alvo que poderiam ser razoavelmente atribuídas às ações do 
programa avaliado. Diz respeito ao alcance dos resultados pretendidos a médio e 
longo prazo.  
 
Eficácia - grau de alcance das metas programadas (bens e serviços) em um 
determinado período de tempo, independentemente dos custos implicados. O 
conceito de eficácia diz respeito à capacidade da gestão de cumprir objetivos 
imediatos, traduzidos em metas de produção ou de atendimento, ou seja, a 

                                                           
3
 Os termos utilizados estão definidos no glossário do Tribunal de Contas da União (TCU, 2017), 

exceto aqueles termos que trazem citação específica. (grifos do autor). 
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capacidade de prover bens ou serviços de acordo com o estabelecido no 
planejamento das ações.  
 
Eficiência - relação entre os produtos (bens e serviços) gerados por uma atividade e 
os custos dos insumos empregados para produzi-los, em um determinado período 
de tempo, mantidos os padrões de qualidade. Essa dimensão refere-se ao esforço 
do processo de transformação de insumos em produtos. Pode ser examinada sob 
duas perspectivas: minimização do custo total ou dos meios necessários para obter 
a mesma quantidade e qualidade de produto; ou otimização da combinação de 
insumos para maximizar o produto quando o gasto total está previamente fixado.  
 
Levantamento - instrumento de fiscalização utilizado pelo Tribunal para:  
 conhecer a organização e o funcionamento dos órgãos e entidades da 

administração pública, bem como os sistemas, programas, projetos e 
atividades governamentais no que se refere aos aspectos contábeis, 
financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais;  

 identificar objetos e instrumentos de fiscalização; e  
 avaliar a viabilidade de realização de fiscalizações.  

 
Papéis de trabalho - documentação que constitui o suporte do trabalho 
desenvolvido pelo auditor, contendo o registro de todas as informações utilizadas, 
das verificações a que procedeu e das conclusões a que chegou, 
independentemente da forma, do meio físico ou das características intrínsecas ou 
extrínsecas. Consideram-se papéis de trabalho aqueles preparados pelo auditor, 
pelo auditado ou por terceiros, a exemplo de planilhas, formulários, questionários 
preenchidos, fotografias, arquivos de dados, de vídeo ou de áudio, ofícios, 
memorandos, portarias, cópias de contratos ou termos de convênio, matrizes de 
planejamento, de achados e de responsabilização. 
 
Plano de aplicação de recursos (PAR) - documento elaborado a cada repasse, no 
qual são definidos os valores que serão destinados para custeio (manutenção 
predial, alimentação, etc.) e para capital (projetor, televisão, etc.), de acordo com as 
prioridades de gastos definidas pelos membros do CEG com a participação do 
diretor. Deve ser previamente aprovado pelo CEG, como um dos requisitos para que 
o FMMDE, órgão executor do PAFIE, possa efetuar o repasse às UEx (GOIÂNIA, 
2003). 
 
Programa de auditoria (plano de trabalho) - plano desenvolvido e documentado 
para cada trabalho de auditoria, com base nos elementos obtidos na visão geral do 
objeto. Evidencia o objetivo da auditoria e a forma de alcançá-lo, mediante a 
definição do escopo, do universo e amostra a serem examinados, dos 
procedimentos e técnicas a serem utilizados, dos critérios de auditoria, das 
informações requeridas e suas fontes, das etapas a serem cumpridas com 
respectivos cronogramas e prazo e da quantificação de recursos necessários à 
execução do trabalho. Deve ser documentado em matrizes de planejamento, 
procedimentos e, no que couber, de possíveis achados. 
Risco - possibilidade de algo acontecer e ter um impacto nos objetivos de 
organizações, programas ou atividades governamentais, sendo medido em termos 
de consequências e probabilidades. 
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Situação encontrada - situação existente, identificada, inclusive quanto ao período 
de ocorrência dos fatos, e documentada durante a fase de execução da auditoria. 
 
Unidade executora (UEx) - entidade de direito privado, organizada no âmbito da 
instituição educacional, sem fins lucrativos, representativa da comunidade escolar, 
tais como conselho escolar e/ou conselho gestor, organizada na forma da Lei, para 
garantia da participação comunitária na administração escolar (GOIÂNIA, 2003). 
  



 
   

RUA 68 N. º 727 – CENTRO – FONE: 3216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO.    
                                                         www.tcm.go.gov.br                                                                                                  110 

PROGRAMA INTEGRADO DE AUDITORIAS 

EXERCÍCIO DE 2018 

APÊNDICES 

Apêndice 1 – Lista de verificação (checklist) da estrutura física 

It
e
m

 

Descrição 

P
o

n
tu

a
ç
ã

o
 

F
ix

a
 

 

Criticidade 

1 Nenhum problema detectado 0 
 Sem Grau de 

Risco 

2 

Não possui nenhuma acessibilidade 

(rebaixamento de calçada, rampas/portas com 

largura adequada/barras de apoio, pisos táteis 

etc.) 

2 

 

Grau de Risco 

Regular 

3 Possui acessibilidade insuficiente ou precária 1 
 Grau de Risco 

Mínimo 

4.1 Telhado danificado (com pequenas avarias) 2 
 Grau de Risco 

Regular 

4.2 
Telhado danificado (com estrutura 

comprometida) 
3 

 Grau de Risco 

Crítico 

5 Problemas nas calhas 1 
 Grau de Risco 

Mínimo 

6.1 Infiltrações pontuais (pisos, paredes e tetos) 1 
 Grau de Risco 

Mínimo 

6.2 Diversas infiltrações (pisos, paredes e tetos) 2 
 Grau de Risco 

Regular 

7.1 
Vazamento de água simples proveniente da 

instalação hidráulica 
1 

 Grau de Risco 

Mínimo 

7.2 
Diversos vazamentos de água provenientes 

de instalações hidráulicas 
2 

 Grau de Risco 

Regular 

8.1 Queda de reboco 1 
 Grau de Risco 

Mínimo 
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It
e
m

 

Descrição 

P
o

n
tu

a
ç
ã

o
 

F
ix

a
 

 

Criticidade 

8.2 Queda de reboco com ferragem exposta 3 
 Grau de Risco 

Crítico 

9.1 
Rachaduras leves (com pequenas fendas e 

esporádicas) 
1 

 Grau de Risco 

Mínimo 

9.2 
Rachaduras acentuadas (fendas consideráveis 

e generalizadas) 
2 

 Grau de Risco 

Regular 

10.1 
Piso danificado (com rachaduras e/ou 

quebrado) em alguns espaços 
1 

 Grau de Risco 

Mínimo 

10.2 
Piso danificado (com rachaduras e/ou 

quebrado) de forma generalizada 
2 

 Grau de Risco 

Regular 

11 Pintura danificada  / ausente 1 
 Grau de Risco 

Mínimo 

12 
Necessidade de revisão das instalações 

elétricas (na escola como um todo) 
1 

 Grau de Risco 

Mínimo 

13 
Fiações expostas (casos pontuais) e/ou 

quadros elétricos sem tampa 
2 

 Grau de Risco 

Regular 

14 Lâmpadas queimadas / ausentes 2 
 Grau de Risco 

Regular 

15 

Aparelho de ar-condicionado danificado/ com 

defeito / ausente / inoperante (unidade 

climatizada) 

2 
 

Grau de Risco 

Regular 

16 
Ventilador danificado/com defeito / ausente 

(unidade climatizada) 
2 

 Grau de Risco 

Regular 

17 
Escola parcialmente climatizada (ventilador ou 

ar condicionado em algumas salas de aula) 
2 

 Grau de Risco 

Regular 
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e
m

 

Descrição 

P
o

n
tu

a
ç
ã

o
 

F
ix

a
 

 

Criticidade 

18 
Escola não climatizada (sem ventilador ou ar 

condicionado) 
3 

 Grau de Risco 

Crítico 

19 Quadro(s) (lousa) danificado(s) 2 
 Grau de Risco 

Regular 

20 
Ausência de extintor / mangueira de combate 

a incêndio  
2 

 Grau de Risco 

Regular 

21 
Janelas, vidros e/ou portas, maçanetas 

danificadas / ausentes 
2 

 Grau de Risco 

Regular 

22 Reparo no muro (muro quebrado / danificado) 1 
 Grau de Risco 

Mínimo 

23 
Muro baixo (aproximadamente abaixo de 2 

metros) 
1 

 Grau de Risco 

Mínimo 

24 Brinquedos do parquinho danificados 1 
 Grau de Risco 

Mínimo 

25 Piso do parque danificado ou irregular 1 
 Grau de Risco 

Mínimo 

26 Necessidade de ampliação do refeitório 1 
 Grau de Risco 

Mínimo 

27 Calçamento da parte externa danificado  1 
 Grau de Risco 

Mínimo 

28 Calçamento da parte interna danificado  1 
 Grau de Risco 

Mínimo 

29 

Problemas com lavatório(s), chuveiro(s), 

mictório(s) e/ou vaso(s) sanitário(s) 

(danificados ou inoperantes) 

2 
 

Grau de Risco 

Regular 



 
   

RUA 68 N. º 727 – CENTRO – FONE: 3216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO.    
                                                         www.tcm.go.gov.br                                                                                                  113 

PROGRAMA INTEGRADO DE AUDITORIAS 

EXERCÍCIO DE 2018 

It
e
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Descrição 

P
o

n
tu

a
ç
ã

o
 

F
ix

a
 

 

Criticidade 

30 
Ladrilhos dos banheiros caídos, divisórias 

danificadas 
1 

 Grau de Risco 

Mínimo 

31 
Banheiros possuem comunicação direta com 

o refeitório / cozinha / depósito 
2 

 Grau de Risco 

Regular 

32 Necessidade de poda de árvore 1 
 Grau de Risco 

Mínimo 

33 Problemas com o escoamento de água pluvial 1 
 Grau de Risco 

Mínimo 

34 
Quadra de esportes danificada (rachaduras, 

buracos no piso, sem tabelas ou traves) 
1 

 Grau de Risco 

Mínimo 

35 Bebedouros sem funcionamento 1 
 Grau de Risco 

Mínimo 

36 Outras ocorrências pequenas 1 
 Grau de Risco 

Mínimo 

37 Outras ocorrências médias 2 
 Grau de Risco 

Regular 

38 Outras ocorrências grandes 3 
 Grau de Risco 

Crítico 

39 Em obra 0 
 Sem Grau de 

Risco 

 

Fonte: Equipe de Auditoria (2018). 
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Apêndice 2 – Questionário – Merenda e Limpeza 
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Fonte: Equipe de Auditoria (2018).  
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Apêndice 3 – Classificação com base na soma da pontuação do grau de risco 

 

 

   Fonte: adaptado pela Equipe de Auditoria de TCMRJ (2017). 
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Apêndice 4 – Fotos manutenção estrutura física com recursos do Escola Viva 

 
(CMEI Oriente Ville, 16/10/2018) 

 
(CMEI Vale dos Sonhos, 20/09/2018) 

 
(E. M. Jd. Nova Esperança, 10/10/2018) 

 
(E. M. Jesuína de Abreu, 25/09/2018) 

 
(CMEI Morada do Sol, 03/10/2018) 

 
(E. M. Jesuína de Abreu, 25/09/2018) 

Fonte: Equipe de Auditoria (2018). 
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Apêndice 5 – classificação das 62 Instituições Educacionais distribuídas por 
CRE 

Os gráficos a seguir demonstram a classificação das 62 Instituições Educacionais 
distribuídas por Coordenadoria Regional de Educação (CRE). 

Classificação da estrutura física das Instituições da Coordenadoria Regional 

de Educação BRASIL DI RAMOS 

 

Fonte: Equipe de Auditoria (2018). 

 

Classificação da estrutura física das Instituições da 

Coordenadoria Regional de Educação CENTRAL 

 

Fonte: Equipe de Auditoria (2018). 

Boa Razoável Razoável 
com risco 

de precária 

Precária 

25% 
17% 

50% 

8% 

Boa Razoável Razoável 
com risco 

de precária 

Precária 

23% 

69% 

0,0% 
8% 
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Classificação da estrutura física das Instituições da Coordenadoria Regional 

de Educação JARBAS JAYME 

 

Fonte: Equipe de Auditoria (2018). 

 

Classificação da estrutura física das Instituições da Coordenadoria Regional 

de Educação MARIA HELENA BATISTA BRETAS 

 

Fonte: Equipe de Auditoria (2018). 

 

  

Boa Razoável Razoável 
com risco 

de precária 

Precária 

20% 

53% 

20% 

7% 

Boa Razoável Razoável 
com risco 

de 
precária 

Precária 

27% 

64% 

9% 
0% 
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Classificação da estrutura física das Instituições da Coordenadoria Regional 

de Educação MARIA THOMÉ 

 

Fonte: Equipe de Auditoria (2018). 

 

 

  

Boa Razoável Razoável 
com risco 

de precária 

Precária 

46% 

36% 

18% 

0% 
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Apêndice 6 – Fotos da estrutura física de instituições classificadas como 
precária 

 
Telhado danificado com estrutura 

comprometida 

 
Maçaneta danificada 

 
Rachadura acentuada 

 
Quadro elétrico sem tampa 

 
Pintura ausente 

 
Janela com vidros quebrados 
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Vasos sanitários ausentes 

 
Instação hidráulica precária 

 
Infiltração no teto 

 
Fiação exposta 

 
Alimentos no piso/prateleiras de madeira 

 
Piso sala de aula danificado 
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Infiltrações e pintura ausente 

 
Espelho do banheiro quebrado 

 
Lâmpadas queimadas 

 
Quadra de esportes precária 

 
Tela de proteção danificada 

 
Telhado com telhas quebradas 

Fonte: Equipe de Auditoria (2018). 
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Apêndice 7 – Fotos dos bens patrimoniais inservíveis 

  

  

  

Fonte: Equipe de Auditoria (2018). 
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ANEXOS 

Anexo 1– Recursos Orçados, Empenhados e Pagos - 2018 (FMMDE/PAFIE) 

 

 

Fonte: Gerência de Elaboração e Execução Orçamentária/SME (novembro, 2018). 
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Anexo 2 – Lei Municipal nº 8.183/2003 atualizada 
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Fonte: Sistema de Legislações do Município de Goiânia (SILEG). 
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Anexo 3 – Portaria SME nº 172/2017 
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Fonte: Ofício SME nº 016/2018 (anexo complementar). 
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Anexo 4 – Manual de Utilização do PAFIE 
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Fonte: Ofício SME nº 016/2018 (documento nº 14). 
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Anexo 5 – Grau de risco do IBAPE 

 

 

Fonte: IBAPE (2009). 
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Anexo 6 – Proposições legislativas acerca do tema educação em tramitação na 
Câmara Municipal de Goiânia 
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Fonte: Memorando nº 073/2018-DL da Câmara Municipal de Goiânia - anexo II. 


