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ACÓRDÃO Nº 02939/2019 - Tribunal Pleno 

 

Processo nº  05446/2018 

Município   Goiânia 

Assunto  Auditoria do Programa de Olho nas Escolas 

Período  2018 

Órgão   Poder Executivo - Secretaria Municipal de Educação e Esporte  

   (SME)  

Responsável  Marcelo Ferreira da Costa, Secretário Municipal de Esporte e Lazer  

CPF nº  533.114.501-91 

Órgão   Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino  

   (FMMDE) 

Responsável  Maria Aparecida Barbosa dos Santos Cunha, Gestora do FMME 

CPF nº  397.409.511-04 

Relatora  Conselheira Maria Teresa 

AUDITORIA DO PROGRAMA DE OLHO NAS ESCOLAS. 
MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. SME E FMMDE. 
RECOMENDAÇÕES. DETERMINAÇÃO.  

  Tratam os presentes autos de Auditoria do Programa De Olho nas 

Escolas realizada no Município de Goiânia, segundo a determinação do Acórdão nº 

01953/2018 (que aprovou o Programa Integrado de Auditorias no exercício de 2018), 

com fundamento na Resolução Administrativa nº 00154/2017 (que determinou a execução 

do Programa Integrado de Auditorias no exercício de 2018), nos preceitos das ISSAIs de nível 3 

e nível 4, e com observância aos princípios e padrões estabelecidos no Manual de 

Auditoria Operacional do Tribunal de Contas da União (TCU). Constitui escopo do 

programa a fiscalização dos gastos com Educação, que se alinha às diretrizes de 

controle externo fixadas pela Resolução nº 03/2015 da Associação dos Membros dos 

Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON). 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os 

Conselheiros integrantes do Pleno deste Tribunal Contas dos Municípios do Estado de 

Goiás, nos termos do Voto da Relatora Conselheira Maria Teresa: 
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I - RECOMENDAR à Secretaria Municipal de Educação e Esporte de 

Goiânia (SME) que: 

1 - Defina 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 - Implemente 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 - Reformule as normas que tratam do PAFIE, adequando-as de modo 

que passem 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) as 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 - Adeque a sistemática de gerenciamento do PAFIE, de modo que: 

a) estabeleçam 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) 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 (171); 

c) divulgue antecipadamente, aos CEGs e aos diretores o valor total 

previsto do PAFIE para cada IE no exercício, bem como o cronograma dos repasses 

trimestrais (203); 

d) alinhe o valor limite previsto para compras e serviços de mesma 

natureza de acordo com os novos valores da Lei nº 8.666/1993 (atualizados pelo 
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Decreto nº 9.412/2018), bem como que os CEGS e diretores sejam oficiados sobre 

essa atualização (204). 

5 – Adeque 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 - Oferte 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 - Implante 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 - Realize e/ou oriente 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). 

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); 
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b) estabeleça o 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). 

11 – Promova gestão: 

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). 
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II - DETERMINAR à Secretaria Municipal de Educação e Esportes de 

Goiânia que apresente a este TCM, no prazo de 30 dias, o 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). 

III - INSTAURAR, após o encaminhamento do plano de ação pelo Gestor, 

o processo de monitoramento destas ações no intuito de verificar sua efetiva 

implementação, devendo o referido processo ser apensado aos presentes autos. 

À Superintendência de Secretaria para as providências. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 24 

de Abril de 2019. 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

Relatora: Maria Teresa Garrido Santos. 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Maria Teresa 

Garrido Santos, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de 

Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, Cons. Sub. Irany de Carvalho Júnior, Cons. 

Sub. Maurício Oliveira Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o 

representante do Ministério Público de Contas, Procurador Regis Gonçalves Leite. 

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons.Maria Teresa Garrido Santos:  Cons.Daniel 

Augusto Goulart,  Cons.Francisco José Ramos,  Cons.Maria Teresa Garrido Santos,  

Cons.Nilo Sérgio de Resende Neto,  Cons.Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz,  

Cons.Valcenôr Braz de Queiroz. 
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Processo nº  05446/2018 

Município   Goiânia 

Assunto  Auditoria do Programa de Olho nas Escolas 

Período  2018 

Órgão   Poder Executivo - Secretaria Municipal de Educação e Esporte  

  (SME)  

Responsável  Marcelo Ferreira da Costa, Secretário Municipal de Esporte e Lazer  

CPF nº  533.114.501-91 

Órgão   Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino  

  (FMMDE) 

Responsável  Maria Aparecida Barbosa dos Santos Cunha, Gestora do FMME 

CPF nº  397.409.511-04 

Relatora  Conselheira Maria Teresa 

RELATÓRIO E VOTO Nº 365/2019 – GCMT 

I – RELATÓRIO 

Do objeto 

  Tratam os presentes autos de Auditoria do Programa De Olho nas 

Escolas realizada no Município de Goiânia, segundo a determinação do Acórdão nº 

01953/2018 (que aprovou o Programa Integrado de Auditorias no exercício de 2018), com 

fundamento na Resolução Administrativa nº 00154/2017 (que determinou a execução do 

Programa Integrado de Auditorias no exercício de 2018), nos preceitos das ISSAIs de nível 

3 e nível 4, e com observância aos princípios e padrões estabelecidos no Manual de 

Auditoria Operacional do Tribunal de Contas da União (TCU). Constitui escopo do 

http://www.tcm.go.gov.br/


 

AC         RUA 68 Nº 727 – CENTRO – FONE: 3216-6260 e 3216-6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO 

 www.tcm.go.gov.br 2 

00802939-19-RESULTADO 

Fls. 

programa a fiscalização dos gastos com Educação, que se alinha às diretrizes de 

controle externo fixadas pela Resolução nº 03/2015 da Associação dos Membros dos 

Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON). 

Do Andamento dos Autos 

 A Comissão Especial de Auditoria, instituída para a execução do 

Programa De Olho nas Escolas, inicialmente, elaborou o "Relatório de Projeto do 

Programa De Olho nas Escolas" (fls. 2-9, vol. 1/3), por meio do qual estabeleceu o plano 

de trabalho com as especificações quanto aos objetivos, equipe de trabalho, premissas 

do projeto, calendário de realizações, dentre outros. 

 Foram utilizados como parâmetro para a execução dos trabalhos, o 

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

(TCMRJ) e o Programa na Ponta do Lápis do Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais (TCEMG). Por esse motivo, os servidores desta Casa Rubens Custódio Pereira 

Neto e Marco Aurélio Batista de Sousa, integrantes da Comissão Especial de Auditoria, 

visitaram o TCEMG na data de 21/2/2018 a 23/2/2018, cujos detalhes da visita 

encontram-se narrados no "Relatório de Visita Técnica ao TCEMG" (fls. 10-12, vol. 1/3). 

 Mediante o Despacho nº 001/2018 (fls. 13/15, vol. 1/3), a Comissão 

Especial de Auditoria propôs a realização de auditoria no Município de Goiânia, nos 

termos do art. 194 § 2º do Regimento Interno, a qual foi acolhida pela Conselheira 

Relatora no Acórdão nº 01953/2018 (fls. 24-30, vol. 1/3). 

 Seguindo a determinação do Acórdão mencionado, a Comissão elaborou 

o Plano de trabalho nº 1/2018 (fls. 32-34, vol. 1/3), designou a equipe de auditores 

encarregados dos trabalhos de campo (Memorando nº 009/2018, fls. 35, vol. 1/3), e emitiu 

ofícios aos responsáveis informando-lhes acerca dos trabalhos a serem empreendidos 

no Município bem como requisitando-lhes documentos e informações. Os ofícios e 

documentos apresentados pelos responsáveis estão anexados nas fls. 42-186, vol. 1/3. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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 Os documentos juntados posteriormente, sobretudo no volume 2, refletem 

os resultados dos trabalhos realizados em campo com as respectivas manifestações 

dos responsáveis.   

Da manifestação da Comissão Especial de Auditoria 

 Os resultados dos trabalhos realizados pela Comissão Especial de 

Auditoria encontram-se compilados no Relatório de Auditoria Operacional nº 001/2019 

(fls. 211-344, vol. 3/3). Neste documento constam os seguintes detalhamentos da 

auditoria: pressupostos iniciais, estrutura, achados, resultados, transparência do PAFIE 

(Programa de Autonomia Financeira das Instituições Educacionais), achados suplementares 

e a análise dos comentários dos Gestores.  

 A extensão do referido documento (133 folhas) torna inviável sua 

transcrição neste Relatório. Por isso, reproduz-se, adiante, somente as Propostas de 

Encaminhamento, nas quais constam as medidas a serem tomadas pela Secretaria 

Municipal de Educação e Esporte e pelo Fundo Municipal de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino: 

10. PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO  

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.  

442. 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: 
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: 

http://www.tcm.go.gov.br/
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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 
(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 

http://www.tcm.go.gov.br/
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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). 

Objetivando, ainda, sanar os principais problemas estruturais e 

relacionados a materiais e equipamentos detectados na auditoria, a 

Comissão 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). 
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: 

http://www.tcm.go.gov.br/
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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). 
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). 

Da manifestação do Ministério Público de Contas 

 O Representante do Ministério Público de Contas tomou ciência do 

Relatório de Auditoria Operacional nº 001/2019 e acompanhou as sugestões da 

Comissão quanto às recomendações propostas, bem como no tocante à fixação de 

prazo para que a Secretaria Municipal de Educação e Esporte apresente Plano de 

Ação destinado a melhorar a gestão e os resultados do programa.  

 Visando à maior divulgação dos resultados das ações de controle, 

sugeriu que, após a decisão que julgar cada auditoria operacional realizada por este 

Tribunal, faça-se publicar ficha-síntese, conforme modelo do Tribunal de Contas da 

União (TCU), onde evidencie de forma resumida e em linguagem simples e acessível, 

o que foi avaliado, bem como os principais achados e deliberações desta Corte. A 

seguir, trecho do Parecer nº 889/2019 (fls. 346-347):  

http://www.tcm.go.gov.br/
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Este Ministério Público de Contas, através da representação autuada 

sob o número 13233/13, pugnou pela edição de Resolução 

Administrativa que determinasse à antiga Secretaria de Fiscalização a 

regular realização de auditorias operacionais no âmbito das áreas 

sensíveis da administração pública, “em especial na gestão educacional 

dos municípios”. 

Decorridos anos sem que fosse dado cumprimento à decisão plenária 

que julgou procedente essa representação (Acórdão nº 10.781/13), o 

que levou este Ministério Público a representar à Corregedoria da Corte 

para adoção de providências, é alvissareiro verificar o atendimento às 

solicitações formalizadas no processo nº 13233/13 e a inauguração de 

uma nova etapa, qualitativamente expressiva, no exercício das 

competências constitucionais deste TCMGO. 

Com efeito, atento à necessidade de valorização do desempenho da 

Administração Pública, o constituinte de 1988 expressamente previu a 

possibilidade de as cortes de contas, provocadas ou por inciativa própria, 

realizarem auditorias de operacionais nas unidades administrativas e 

entidades jurisdicionadas. 

Essa especial auditoria, exame independente, confiável e objetivo que 

analisa se os empreendimentos, sistemas, operações, programas, 

atividades ou organizações do governo funcionam de acordo com os 

princípios da economicidade, eficiência e efetividade e verifica se há 

espaço para seu aperfeiçoamento (ISSAI 300/9) resulta em um produto 

que, nas palavras de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, serve muito mais 

à Administração que pretenda um diagnóstico de sua performance.  

No caso presente, a relevância do objeto delimitado pela Comissão se 

revela não apenas sob a ótica da materialidade – os valores 

descentralizados pelo PAFIE representam o terceiro maior grupo de 

despesas da SME e somaram, no exercício 2017, conforme Papel de 

Trabalho nº 25, R$ 23.917.004,00 – mas também por consagrar o 

programa auditado política pública que busca atender o essencial 

princípio orientador da gestão democrática do ensino público (CRFB, art. 

206, VI). 

O resultado deste laborioso trabalho empreendido pela Comissão 

Especial de Auditoria revela que o programa não está estruturado de 

forma adequada para atingir os seus objetivos e metas – que, inclusive, 

não se encontram claramente relacionados na legislação e demais 

normas que tratam do programa –, dificultando a ação dos envolvidos na 

execução do PAFIE (SME, conselhos escolares e/ou gestores e 

diretores das unidades), enfraquecendo a gestão democrática e 

http://www.tcm.go.gov.br/
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impossibilitando adequado direcionamento das ações e correspondente 

aferição dos resultados.  

Demonstra a imperiosa necessidade de se intensificar a capacitação dos 

envolvidos na execução do PAFIE, em especial dos membros dos 

conselhos, e de se flexibilizar a aplicação dos recursos de ordem a 

garantir que as prioridades de gastos constantes do planejamento das 

ações estejam em consonância com as efetivas necessidades de cada 

instituição. 

Não obstante tais aspectos, conclui a Comissão Especial que, de 

maneira geral, a adoção do programa no âmbito da rede municipal 

propiciou melhorias nas instituições de ensino, qualificando sua estrutura 

física (ainda deficitária, é certo) e ampliando o nível de satisfação dos 

alunos, pais e professores com a utilização dos recursos disponíveis. 

Nesse contexto, sobremodo em consideração às especificidades do 

produto do trabalho aqui examinado, recomendações de ordem 

operacional, este Ministério Público de Contas toma ciência do Relatório 

de Auditoria Operacional nº 001/2019, acompanhando as sugestões da 

Comissão no sentido de expedir as recomendações ali propostas, bem 

como de fixar prazo para que Secretaria Municipal de Educação e 

Esporte, atenta às recomendações, apresente Plano de Ação destinado 

a melhorar a gestão e os resultados do programa. 

Em tempo, com o intuito de contribuir para maior divulgação dos 

resultados das ações de controle, sugere determine-se que após a 

decisão que julgar cada auditoria operacional realizada por este Tribunal, 

faça-se publicar ficha-síntese – à moda da confeccionada pelo Tribunal 

de Contas da União e que acompanha este parecer – que explicite 

resumidamente, em linguagem simples e acessível, o que foi avaliado, 

os principais achados e as deliberações da Corte. (ENC). 

É o relatório. 

II – FUNDAMENTAÇÃO 

Considera-se, na presente análise, as disposições da Resolução 

Administrativa nº 00154/2017, que estabelece os procedimentos para a execução do 

Programa Integrado de Auditorias desta Corte. A atuação desta relatoria encontra-se 

pautada no art. 2º inciso II da referida resolução, segundo a qual compete ao 

Conselheiro - Relator a seguinte atribuição: 

http://www.tcm.go.gov.br/
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a) Emitir as determinações e recomendações sugeridas pela Comissão 

no relatório de auditoria. 

Nesse sentido, acolhe-se, na integralidade, o Relatório de Auditoria 

Operacional emitido pela Comissão Especial de Auditoria, bem como a manifestação 

do Ministério Público de Contas. 

Adiante, transcrevem-se os principais pontos levantados na auditoria, 

cujo enfoque foi o PAFIE (Programa de Autonomia Financeira das Instituições 

Educacionais), em que se avaliou sua contribuição para a melhoria do funcionamento 

das instituições educacionais com a participação dos conselhos escolares e/ou 

gestores que as representam.  

Adotar-se-á a mesma estrutura contida no Relatório de Auditoria 

Operacional, inclusive sua numeração (3. Da Estrutura do PAFIE; 4. Da Participação no 

PAFIE; 5. Dos Resultados do PAFIE, 6. Da Transparência no PAFIE; e 7. Dos Achados 

Suplementares), dando ênfase à "situação encontrada", à "conclusão" e à "Proposta": 

3. Da Estrutura do PAFIE 

3.1 Ausência de clareza dos objetivos e metas do PAFIE na legislação e demais 

normas que tratam do programa 

   Situação encontrada: 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 (Conselhos Escolares e/ou Gestores) e 

favorece a ocorrência de interpretações divergentes dos próprios gestores da SME 

(Secretaria Municipal de Educação e Esporte de Goiânia) quanto às finalidades dessas 

normas, impactando negativamente no desempenho do programa.  

   Conclusão: 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. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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   Propostas: 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. 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. 

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

envolvidos na execução do programa 

   Situação encontrada: 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). 

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. 

   Conclusão: 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 ao 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. 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. 

   Propostas: 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). 

http://www.tcm.go.gov.br/
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3.3 Inexistência de metas mensuráveis, bem como de critérios objetivos para 

avaliar o desempenho do PAFIE 

   Situação encontrada: as metas definidas para o PAFIE (informadas pela 

SME no Ofício nº 2710/2018) são genéricas, não se traduzindo em ações específicas a 

serem concretizadas ao longo do tempo. 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).  

   Conclusão: 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. 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. 

   Propostas: 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 

para 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. 

4. Da Participação no PAFIE 

4.1 Participação meramente formal dos conselhos escolares/gestores na 

execução do PAFIE 

   Situação encontrada: constatou-se, por meio da pesquisa realizada 

durante a auditoria, que a participação dos conselhos escolares/gestores nas ações 

http://www.tcm.go.gov.br/
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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. 

   Conclusão: 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. 

   Propostas: 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 (Unidades Executoras) 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. 

4.2 A sistemática de gerenciamento do PAFIE limita a participação dos conselhos 

e compromete a efetividade da aplicação dos recursos 

   Situação encontrada: verificou-se que o direcionamento de parte dos 

recursos do PAFIE pela SME, que 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. 

   Conclusão: 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. 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 Federal nº 9.412/2018 (que aumentou o limite para 

http://www.tcm.go.gov.br/
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aquisição de bens e serviços), de modo a propiciar elementos para que o planejamento 

feito pelos CEGs possa refletir de maneira mais efetiva as reais necessidades das 

instituições educacionais. 

   Propostas: 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.  

   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. 

   Além disso, como forma de dar previsibilidade e viabilizar o planejamento 

adequado das despesas, recomenda-se que a secretaria promova 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. 

   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. 

4.3 Carência de ações de formação continuada específicas para a gestão de 

recursos financeiros descentralizados do PAFIE direcionada aos conselheiros 

   Situação encontrada: 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. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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   Conclusão: pelo exposto, verifica-se que é necessário que a SME crie as 

condições necessárias para que, tanto diretores como conselheiros, participem de 

ações de formação continuada, de modo a contribuir para a atuação crítica e 

propositiva com a gestão de recursos financeiros descentralizados. 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. 

   Propostas: 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. 

5. Dos Resultados do PAFIE 

5.1 Necessidade de melhorias na climatização das salas de aula, nas cozinhas e 

depósitos de alimentos das instituições educacionais 

  Situação encontrada: 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.  

  Conclusão: 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. 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. Também há necessidade de se realizar melhorias nas 

http://www.tcm.go.gov.br/
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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. 

  Propostas: 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. 

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. Recomenda-se também que seja feita uma 

divulgação mais assertiva do 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, de acordo com as 

principais necessidades detectadas nesta auditoria e em levantamentos posteriores da 

SME, caso ocorram. 

5.2 Demandas relacionadas a equipamentos e materiais que não têm sido 

atendidas com os recursos do PAFIE repassados às instituições educacionais 

  Situação encontrada: 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. 

  Conclusão: 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 
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supridas. 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. 

  Propostas: 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. 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). 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. 

5.3 Necessidade de melhoria na segurança das IEs quanto à integridade física 

das pessoas da comunidade escolar e no que concerne ao patrimônio dessas 

instituições 

  Situação encontrada: 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. 

  Conclusão: pelas razões mencionadas, verifica-se que há necessidade de 

se planejar e executar melhorias na segurança das instituições educacionais, pois, das 

62 visitadas quase a metade, ou seja, 30 sofreram arrombamentos, furtos e outros 
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sinistros, que ocasionam perdas patrimoniais e efeitos negativos na qualidade de vida e 

na qualidade do ensino dessas IEs. 

  Propostas: 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. 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. 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, que dispõe sobre a vigilância eletrônica em instituições 

educacionais públicas e privadas. 

6. Da Transparência do PAFIE 

6.1 Divulgação restrita e não uniforme das prestações de contas do PAFIE 

  Situação encontrada: 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. 

  Conclusão: 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. 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. Também há necessidade de que o sistema de segurança nas IEs 

seja fortalecido, de modo que os sujeitos encarregados da divulgação das prestações 
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de contas a façam de forma ampla, sem temor de sofrerem possíveis roubos e/ou 

furtos dos bens adquiridos.  

  Propostas: 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. 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 

conjuntas com os responsáveis pela segurança patrimonial. 

6.2 Inexistência de efetiva participação da comunidade escolar no controle dos 

gastos com as verbas do PAFIE 

  Situação encontrada: 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. 

  Conclusão: 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.  

  Propostas: 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. Propõe-

se, ainda, que sejam abertos canais que possam receber sugestões, elogios, críticas 
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ou denúncias por parte da comunidade escolar, no aspecto do emprego dos recursos 

do PAFIE. 

7. Dos Achados Suplementares 

7.1 A maioria dos diretores possui pós-graduação, porém, pouquíssimos 

possuem formação na área de gestão 

  Situação encontrada: 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). 

  Conclusão: 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. 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. 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. 

  Propostas: 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. 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. 
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7.2 Bens patrimoniais inservíveis ocupando espaços nas IEs sem finalidade 

administrativa e/ou educativa 

  Situação encontrada: 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. 

  Conclusão: 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. 

  Propostas: 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. 

  Após a transcrição dos principais pontos dos achados de auditoria, esta 

relatoria acolhe as recomendações delas decorrentes (sugeridas pela Comissão Especial 

de Auditoria), conforme consta parte dispositiva deste Voto. Acrescenta-se o 

posicionamento da Procuradoria de Contas, no sentido de que a CEA elabore ficha-

síntese, nos moldes da compilação feita pelo TCU (fls. 348-349, vol. 3/3), na qual 

evidencie resumidamente, em linguagem simples e acessível as avaliações da 

auditoria, assim como os principais achados e deliberações deste Tribunal. 

III - VOTO DA RELATORA 

 Diante do exposto, amparada na fundamentação apresentada, em 

convergência com as manifestações da Comissão Especial de Auditoria e do Ministério 

Publico de Contas, VOTO no sentido de: 

I - RECOMENDAR à Secretaria Municipal de Educação e Esporte de Goiânia 

(SME) que: 
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1 - Defina 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 - Implemente 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 - Reformule as normas que tratam do PAFIE, adequando-as de modo que 

passem 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) as 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 - Adeque a sistemática de gerenciamento do PAFIE, de modo que: 

a) estabeleçam 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) 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 (171); 

c) divulgue antecipadamente, aos CEGs e aos diretores o valor total previsto do 

PAFIE para cada IE no exercício, bem como o cronograma dos repasses trimestrais (203); 

d) alinhe o valor limite previsto para compras e serviços de mesma natureza de 

acordo com os novos valores da Lei nº 8.666/1993 (atualizados pelo Decreto nº 9.412/2018), bem como 

que os CEGS e diretores sejam oficiados sobre essa atualização (204). 

5 – Adeque 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 
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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 - Oferte 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 - Implante 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 - Realize e/ou oriente 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). 

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 o 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). 
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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). 

11 – Promova gestão: 

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). 

 II - DETERMINAR à Secretaria Municipal de Educação e Esportes de Goiânia 

que apresente a este TCM, no prazo de 30 dias, o 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). 
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 III - INSTAURAR, após o encaminhamento do plano de ação pelo Gestor, o 

processo de monitoramento destas ações no intuito de verificar sua efetiva implementação, 

devendo o referido processo ser apensado aos presentes autos. 

 É o voto. 

 Gabinete da Conselheira Maria Teresa, em Goiânia, aos 9 dias do mês de 

abril de 2019. 

Maria Teresa F. Garrido Santos 

Conselheira Relatora 
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