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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 154/2017), prorrogado pela 

Portaria nº 1.003/2018 para o exercício de 2019. 

2. Este programa, denominado Programa De Olho nas Escolas (POE), 

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).  

3. O POE foi desenhado a partir de experiências do banco de boas práticas 

dos Tribunais de Contas do Brasil, mantido pela Associação dos Membros dos 

Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON)1: 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). 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 

ATRICON. 

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

da administração pública municipal, contribuindo para o seu aperfeiçoamento, em 

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

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

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

Olho nas Escolas. Esta fiscalização foi determinada pelo Acórdão nº 01954/2018, de 

28 de março de 2018 (Processo nº 05447/18). 

 

1.2 Objeto da auditoria 

6. Inicialmente, para decidir sobre qual objeto seria contemplado nesta 

auditoria, a Comissão Especial de Auditoria (CEA) realizou levantamento na 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Trindade (SMEC) para conhecer os 

principais processos da entidade auditada e procedeu à análise de riscos desses 

processos e dos controles internos (PT nº14-A a 23), além de considerar os critérios 

agregação de valor, materialidade, relevância e vulnerabilidade (ISSAI 3000/29). 

7. Diante disso, elegeu-se a segunda etapa da educação básica (o ensino 

fundamental) da rede municipal de Trindade como objeto da presente fiscalização, 

considerando-se: a) que a maior parte das despesas empenhadas na função 

Educação foram para atender a essa etapa do ensino, que concentra mais alunos e 

mais profissionais (vide item 2.2 deste Relatório) (critério materialidade); b) a escassez 

de auditorias anteriores do próprio TCMGO ou trabalhos de outros órgãos de pesquisa 

ou de controle, como a Controladoria Geral do Município (CGM), em relação ao objeto 

escolhido (critério agregação de valor); c) sua relevância para o município auditado, 

uma vez que a auditoria pode contribuir para aperfeiçoamento de aspectos da gestão 

municipal da educação, tais como alcance das metas estabelecidas para o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB); envolvimento do controle social, 

qualidade do ambiente educacional e funcionamento adequado das instituições 

educacionais (critério relevância); d) que o município de Trindade atingiu a nota C (que 

significa “baixo nível de adequação” do desempenho da gestão municipal) no índice 
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 de efetividade da gestão municipal em educação (índice i-EDUC do IEGM2) do 

TCMGO. 

 

1.3 Objetivos e escopo do trabalho 

8. 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. 

9. Das análises empreendidas, entendeu-se pertinente identificar aspectos 

da gestão municipal no ensino fundamental que podem ser aperfeiçoados de forma a 

melhorar a qualidade do ensino no município de Trindade. 

10. Assim, 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 

Como os instrumentos de gestão utilizados pela SMEC influenciam o ambiente educacional, 

a relação ensino-aprendizagem e o desempenho da rede municipal de ensino no alcance 

das metas projetadas para o ensino fundamental? 

QUESTÕES 

GESTÃO ESTRATÉGICA 

1 
Em que medida a gestão da SMEC e das equipes gestoras têm contribuído para 

melhorar o desempenho da rede municipal? 

GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

2 
De que maneira a formação e a valorização dos professores têm atendido às 

necessidades do ensino fundamental? 

GESTÃO DA REDE FÍSICA 

3 

De que forma a gestão da rede física da SMEC tem proporcionado ambiente 

educacional adequado para o atendimento das demandas do ensino 

fundamental? 

Fonte: Equipe de Auditoria (2019) 

1.4 Critérios 

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

fontes de critério da auditoria a Proposta Pedagógica da SMEC; a Portaria nº 52/2017 

SMEC; o Plano Municipal de Educação de Trindade (Lei Municipal nº 1.626/2015); o 

Plano Estratégico Ensino Fundamental SMEC; os Indicadores de Qualidade Ensino 

Fundamental SMEC; as Diretrizes Operacionais do Ensino Fundamental da SMEC; o 

                                                           
2 O Índice de Efetividade da Gestão Pública Municipal (IEGM) foi concebido em 2014 pelo Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo (TCE-SP) e expandido para os demais Tribunais de Contas com apoio do Instituto Rui Barbosa. Para mais informações 
acesse: https://www.tcm.go.gov.br/iegm/  

https://www.tcm.go.gov.br/iegm/
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 Estatuto do Magistério (Lei Municipal nº 556/1991, alterada pelas Leis Municipais nº 

977/2002, 1.055/2003 e 1.811/2018); e o Plano de Carreira e Vencimentos do Servidor 

Municipal (Lei Municipal nº 557/1991). 

12. Também foram fontes de critérios o Plano Nacional de Educação (Lei nº 

13.005/2014); a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996); 

e o princípio da garantia do padrão de qualidade do ensino (art. 206, VII, CF/1988). 

13. Além disso, foram consideradas as leis orçamentárias de Trindade (PPA, 

LDO e LOA); a Estrutura Administrativa da SMEC (Lei Municipal nº 1.730/2016, 

alterada pelas Leis Municipais nº 1.787/2017, 1.809/2018 e 1.844/2018); e as 

Resoluções do Conselho Municipal de Educação de Trindade (Resoluções CME nº 

1/2016; nº 3/2017; nº 8/2017 e nº 13/2018), que tratam, respectivamente, da eleição 

para diretores das instituições da rede; das normas para classificação e 

reclassificação das instituições educacionais do município; e dos princípios e normas 

para organização e autorização de funcionamento das instituições que ofertam o 

ensino fundamental no município. 

 

1.5 Metodologia 

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

ISSAI de nível 3 e de nível 4 [Resolução Administrativa (RA) TCMGO nº 154/2017] e 

com a observância aos princípios e padrões estabelecidos pelo Tribunal de Contas da 

União (TCU), no Manual de Auditoria Operacional (TCU, 2010). 

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

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

Educação e Cultura, com representantes do Conselho Municipal de Educação (CME) 

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

como forma de aprofundar os conhecimentos sobre o tema. 

16. A abordagem de auditoria utilizada foi a por resultado, combinada com 

sistema e problema (ISSAI 3000/40; ISSAI 3100/50), procurando-se identificar 

aspectos da gestão municipal no ensino fundamental que poderiam ser aperfeiçoados 

de forma a melhorar a qualidade do ensino e o resultado do IDEB do município de 

Trindade. 
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 17. A totalidade das instituições educacionais da rede municipal de Trindade 

que ofertam o ensino fundamental foi visitada pela equipe de auditoria para a 

aplicação dos instrumentos de coleta. 

18. Durante as visitas foram realizadas observações diretas da estrutura 

física com registros fotográficos, entrevistas com diretores e coordenadores 

pedagógicos, além de aplicação de questionários com os professores e alunos de 5º 

e de 9º anos. 

19. A escolha por entrevistar os alunos de 5º e 9º anos justifica-se pelo fato 

desses alunos serem avaliados pela Prova Brasil, que é aplicada aos alunos desses 

anos do ensino fundamental público, nas redes estaduais, municipais e federais, de 

área rural e urbana. A Prova Brasil oferece resultados por escola, município, unidade 

da federação e país, que são utilizados no cálculo do IDEB. 

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

meio de questionários eletrônicos de opinião colhida junto aos professores, alunos e 

pais que não foram abordados in loco, sendo que esses dados foram usados para 

corroborar as análises realizadas com base nos dados coletados nas visitas. 

21. A Tabela 1 apresenta o público-alvo que foi entrevistado nas visitas in 

loco e o quantitativo de questionários online respondidos via internet. 

Tabela 1 – Questionários aplicados in loco e online 

Questionários Visitas IN LOCO ONLINE via internet TOTAL 

Alunos do 5º e 9º anos 375 9 384 

Coordenadores Pedagógicos 22 - 22 

Diretores 22 - 22 

Pais/Responsáveis 30 28 58 

Professores 107 20 127 

Total  556 57 613 

Fonte: Equipe de Auditoria (2019) 

 

22. As técnicas de diagnóstico desenvolvidas e a estratégia metodológica 

empregada estão melhor detalhadas no Plano de Trabalho nº 002/2019. 

1.6 Limitações 

23. Os procedimentos de coleta descritos acima apresentaram as seguintes 

limitações: informações incompletas, incongruentes ou inconsistentes; inexistência de 

dados; ausência de relatórios periódicos; baixa adesão dos questionários 
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 disponibilizados para resposta online; existência de controles informais; e 

lançamentos de despesas em subfunções diversas das que deveriam ser lançadas. 

  

2. VISÃO GERAL 

2.1 Relevância do tema e descrição do objeto3 

24. O ensino fundamental tem a duração de nove anos e consiste na 

segunda etapa da educação básica, sendo obrigatório e gratuito, inclusive para 

aqueles que não tiveram acesso a ele na idade própria. 

25. No município de Trindade, se organiza em anos, sendo que os três 

primeiros são considerados como um bloco pedagógico ou um ciclo sequencial 

voltado para ampliar as oportunidades de sistematização e aprofundamento das 

aprendizagens básicas, imprescindíveis para o prosseguimento dos estudos. 

26. O ensino fundamental tem por objetivo a formação básica do cidadão, 

mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos 

o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; a compreensão do ambiente natural 

e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 

fundamenta a sociedade; o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo 

em vista a aquisição de competências e habilidades e a formação de atitudes e 

valores; o fortalecimento dos vínculos de família, de laços de solidariedade humana e 

de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

27. O currículo do ensino fundamental é organizado em séries anuais, 

obedecendo-se à legislação vigente, e está constituído de uma base comum a ser 

complementada por uma parte diversificada, não devendo ser constituídos como 

blocos distintos. 

28. A Base Nacional Comum Curricular abrange o estudo das áreas de 

conhecimento, a saber: linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências da natureza 

e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; ciências humanas e suas 

tecnologias. 

29. Cada área do conhecimento abrange os seguintes componentes 

curriculares: língua portuguesa e matemática, o conhecimento do mundo físico e 

natural e da realidade social e política, especialmente no Brasil, observadas as 

                                                           
3 As informações deste Capítulo foram extraídas da Proposta Político Pedagógica da SMEC e das Diretrizes Operacionais do 
Ensino Fundamental 2019/2020 do Município de Trindade 
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 seguintes diretrizes: difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos 

e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática; 

consideração das condições de escolaridade dos educandos; orientação para o 

trabalho; promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não 

formais. 

30. A rede municipal de educação de Trindade participa das avaliações 

externas propostas pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), de 

acordo com a Portaria nº 447/2017 do Ministério da Educação (MEC), que estabelece 

diretrizes para o planejamento e a operacionalização do SAEB no ano de 2017. 

31. Assim, desde 2007, com a criação do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), a rede vem gradativamente cumprindo com as metas 

estabelecidas no âmbito do município e de cada unidade escolar, com a realização 

das seguintes iniciativas estratégicas, dentre outras: Avaliação Dirigida Amostral 

(ADA) para as turmas de 5º e 9º ano, adoção dos cadernos Aprender Mais das 

respectivas turmas e formação continuada para os professores que atuam nessas 

turmas. 

 

2.2 Aspectos orçamentários e financeiros 

32. Conforme consta no PT-01C, no exercício de 2018 foi empenhado na 

Função 12 (Educação) o valor total de R$73.790.878,14, para as instituições 

educacionais da rede pública municipal de Trindade, incluindo o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB). Desse montante, 88% (R$64.726.343,00) se 

referem ao ensino fundamental (subfunção 361) e 7% (R$5.389.970,68) à educação 

infantil (subfunção 365). Note-se no gráfico a seguir que 1% (R$681.312,32) foi 

empenhado na subfunção 364 (ensino superior) e 4% (R$2.993.252,14) em outras 

subfunções. 
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 Gráfico 1 – Valor Total Empenhado na Função 12 por Subfunção 

 
Fonte: Equipe de Auditoria (2019) 

33. Cabe registrar que, diante desses dados, a equipe de auditoria percebeu 

possível distorção nos valores informados relativos às subfunções 361 e 365, razão 

pela qual aplicou teste de detalhes contemplando observação direta e indagação junto 

aos gestores da Prefeitura e da SMEC (PT nº 30). 

34. Os resultados dessa observação direta e indagação comprovaram que 

os gestores da SMEC e da Prefeitura de Trindade estão cientes de que a previsão e 

a execução orçamentária do ensino fundamental estão superavaliadas, em razão de 

os valores serem lançados quase na totalidade na subfunção 361. 

35.  Em consequência disso, constatou-se que o valor empenhado na 

subfunção 361 (ensino fundamental) está superavaliado e, consequentemente, o valor 

empenhado na subfunção 365 (educação infantil) está subavaliado (PT 30), uma vez 

que estes empenhos não refletem a realidade das despesas efetivamente realizadas 

em cada uma dessas subfunções. 

36. Inclusive, essa situação constou como um achado deste Relatório (item 

3.1), sendo elaborada determinação para que a Prefeitura e a SMEC institucionalizem 

política e procedimentos relacionados à previsão e execução orçamentária, de modo 

que sejam sanadas as distorções mencionadas, tendo em vista que o orçamento de 

2019 para o ensino fundamental continua superavaliado. 

37. Inobstante o valor empenhado na subfunção 361 (ensino fundamental) 

estar superavaliado, é importante destacar que o ensino fundamental é o que mais 

consome recursos orçamentários na rede pública municipal de educação de Trindade, 

Ensino Fundamental
(SubFunção 361)

Educação Infantil
(SubFunção 365)

Ensino Superior
(SubFunção 364)

Outras

Total Empenhado em 2018

R$ 64.726.343,00 

R$ 5.389.970,68 

R$ 681.312,32 

R$ 2.993.252,14 

R$ 73.790.878,14 
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 tendo o maior número de alunos e o maior número de profissionais da educação, 

conforme pode ser observado por meio da Tabela abaixo: 

Tabela 2 – Quantidade de alunos matriculados nas IEs (CMEIs e Escolas) 

Educação 

Infantil 

CMEI 

Educação 

Infantil 

Escolas 

Ensino 

Especial 

Escolas 

1º ao 5º 6º ao 9º 

Ensino 

Fundamental 

Escolas 

EJA 
Total 

Geral 

2.897 1.500 51 7.325 732 8.057 254 12.759 

Fonte: Equipe de Auditoria, sige.seduce.go.gov.br/sige/default.asp (2019) 

 
38. Assim, o critério materialidade para a escolha do objeto desta auditoria 

levou em consideração os aspectos orçamentários e financeiros apontados neste 

tópico, em que pese os valores não corresponderem exatamente à realidade, mas 

considerando a quantidade de alunos e profissionais envolvidos nessa etapa da 

educação básica. 

 
2.3 Padrão mínimo de qualidade na educação básica 

39. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 206, VII, estabelece que 

o ensino será ministrado com base no princípio do padrão mínimo de qualidade; 

princípio este replicado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), no 

artigo 3º, IX. 

40. Ainda não existe definição específica para o padrão mínimo de qualidade 

que deve servir de orientação àqueles que fornecem a educação básica no Brasil. 

Contudo, está em tramitação, desde 2006, no Congresso Nacional, o Projeto de Lei 

nº 7.420/2006, que regulamenta o artigo 206, VII, da Constituição Federal, dispondo 

sobre a qualidade da educação básica e na educação e a responsabilidade dos 

gestores públicos na sua promoção. 

41. De acordo com o artigo 1º deste Projeto de Lei, o padrão de qualidade 

na educação básica é garantido, dentre outros fatores, mediante a existência 

obrigatória de: plano de carreira para o magistério público, nos termos do art. 206, V, 

da Constituição Federal, e da legislação federal pertinente; programa de formação 

continuada para os profissionais do magistério, de duração plurianual, com dotação 

orçamentária específica; jornada de trabalho dos profissionais do magistério com 
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 previsão de período de tempo específico semanal para atividades de planejamento e 

estudo coletivo, cumprido no estabelecimento de ensino; e padrões definidos de 

infraestrutura e funcionamento das escolas, de acordo com custo-aluno-padrão-

qualidade periodicamente calculado para cada etapa e modalidade da educação 

básica. 

42. Além disso, existe atualmente o Parecer nº 8/2010, do Conselho 

Nacional de Educação, que traz definições que ajudam a elucidar o princípio trazido 

pela CF/88 em seu artigo 206, VII. 

43. É possível extrair desse instrumento que o padrão mínimo de qualidade 

da educação básica passa pelos seguintes fatores: valorização dos profissionais da 

educação; financiamento da educação básica (tendo por referencial o Custo Aluno 

Qualidade Inicial – CAQi) e pela gestão democrática. 

44. Em relação ao CAQi este parecer traz que sua base de cálculo deve ser 

pautada pela identificação dos insumos essenciais ao desenvolvimento dos processos 

de ensino e aprendizagem que levem gradualmente a uma educação de qualidade 

(sendo que esta pode ser aferida por meio de um IDEB igual a 6). 

45. Assim, os padrões mínimos de qualidade poderiam ser definidos como 

aqueles que levam em conta, dentre outros parâmetros, condições de infraestrutura e 

de equipamentos adequados; professores e pessoal de apoio técnico e administrativo 

que assegurem o bom funcionamento da escola, com remuneração adequada; e 

definição de relação adequada entre número de alunos por turma e por professor, e 

número de salas e de alunos. 

46. Por essas razões, o presente trabalho de auditoria contemplou aspectos 

que envolvem gestão (tanto da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de 

Trindade quanto a própria gestão escolar das IEs dos municípios); estrutura física das 

instituições educacionais e formação e valorização dos professores da rede municipal 

de Trindade, tendo em vista que todos esses fatores, conforme visto, conduzem a uma 

educação básica de qualidade. 

 

3. DA GESTÃO ESTRATÉGICA 

47. Este capítulo tem o objetivo de analisar em que medida a gestão da 

SMEC e das equipes gestoras têm contribuído para melhorar o desempenho da rede 

municipal do ensino fundamental. 
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 48. Para isso, pretende-se verificar, inicialmente, se a SMEC define objetivos 

e metas para o ensino fundamental, bem como instrumentos adequados para 

acompanhar esses objetivos e metas. Além disso, se a SMEC planeja 

adequadamente a execução orçamentária e financeira de modo a atingir os objetivos 

e metas traçados e se mede os resultados e avalia periodicamente o desempenho 

dos profissionais da educação, com vistas a implementar as ações corretivas 

necessárias. 

49. Em relação às equipes gestoras, pretende-se verificar de que forma se 

organizam para dar cumprimento aos objetivos e metas traçados e se os diretores 

possuem o perfil adequado para gerir as instituições educacionais da rede. 

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

loco com diretores, coordenadores pedagógicos e professores das instituições 

educacionais. 

51. As seções seguintes descrevem as situações encontradas na investigação 

realizada. Abordam a inexistência de políticas e procedimentos para assegurar que sejam 

feitos corretamente os lançamentos das despesas nas subfunções 361 e 365; as falhas no 

acompanhamento das metas e objetivos do ensino fundamental; as ausências de 

regulamentação da avaliação periódica de desempenho e de políticas e procedimentos da 

SMEC para avaliar o desempenho dos servidores da rede; e, a escassez de formação dos 

diretores na área de gestão escolar. 

 

3.1 Inexistência de políticas e procedimentos para assegurar que sejam feitos 

corretamente os lançamentos das despesas nas subfunções 361 e 365 

 

3.1.1 Situação encontrada 

52. De acordo com pesquisa realizada por meio de observação direta e 

indagação junto aos gestores da SMEC, contador e pessoal do setor de compras e 

licitações do município, foi constatada a inexistência de políticas e procedimentos que 

assegurem a correta escrituração das despesas empenhadas nas subfunções 361 

(ensino fundamental) e 365 (educação infantil). 

53. Tal situação prejudica o adequado acompanhamento, pela própria 

SMEC, e o controle efetivo (interno, externo e social) dos gastos/investimentos 

efetivamente realizados para atingir as metas e objetivos fixados para o ensino 
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 fundamental, podendo, portanto, impactar na eficácia do atingimento das diretrizes 

preconizadas pela LDB, pelo Plano Nacional de Educação (PNE) e pelo Plano 

Municipal de Educação (PME), por exemplo. 

 
3.1.2 Critérios 

54. A Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de direito financeiro para a 

elaboração e o controle dos orçamentos dos entes federativos, dispõe (artigos 90 e 

91) que o registro contábil da receita e da despesa desses entes deve ser feita de 

acordo com as especificações constantes da Lei de Orçamento e dos créditos 

adicionais, sendo que deve ser evidenciado nos registros o montante dos créditos 

orçamentários vigentes, a despesa empenhada e a despesa realizada, a conta dos 

mesmos créditos, e as dotações disponíveis. 

55. Em relação especificamente às despesas empenhadas/realizadas, o 

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do 

Tesouro Nacional (STN) especifica as regras que devem ser adotadas na escrituração 

dessas despesas pela União, pelos Estados e pelos Municípios. 

56. Dentre essas regras, o MCASP traz a classificação das despesas, que 

deve ser observada quando da elaboração orçamentária e quando do registro, 

visando proporcionar maior transparência às contas públicas. 

57. Uma dessas classificações consiste na classificação funcional das 

despesas, que de acordo com o item 4.2.2.2 do MCASP 2019, 8ª edição, é adotada 

para segregar as dotações orçamentárias em funções e subfunções, buscando 

evidenciar em que área de ação governamental a despesa está sendo realizada. 

58. De acordo com o manual, esta classificação funcional é composta de um 

rol de funções e subfunções prefixadas, que serve como agregador dos gastos 

públicos por área de ação governamental nas três esferas de Governo, sendo 

classificação de aplicação comum e obrigatória, no âmbito da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. 

59. Assim, verifica-se que as áreas responsáveis pela contabilidade dos 

municípios devem observar as disposições do MCASP, de modo que, quando da 

escrituração das despesas, faça-se constar as classificações obrigatórias destas 

despesas, possibilitando-se que seja realizado o efetivo controle dos gastos públicos. 
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 60. Em relação especificamente às despesas com Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino (MDE), o Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF, 2018, 

8ª edição) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), aplicado à União, Estados e 

Municípios, estipula (item 03.02.00) a segregação das despesas com o ensino 

fundamental e a educação infantil. 

61. Desse modo, é imperativo que o município de Trindade, em seus 

demonstrativos, observe as orientações deste MDF, capitulando as despesas de 

acordo com as subfunções relacionadas à área de atuação respectiva da educação. 

  
3.1.3 Análise das evidências 

62. Objetivando analisar os gastos com a educação do município de 

Trindade, a equipe de auditoria, inicialmente, levantou os dados dessas despesas por 

meio dos relatórios disponíveis no Sistema de Controle de Contas Municipais (SICOM) 

do TCMGO, confrontando-os com outros dados fornecidos pela SMEC. 

63. Apurou-se, conforme consta no PT-01C, que, das despesas realizadas 

no exercício de 2018, 88% (oitenta e oito por cento) delas foram empenhadas na 

subfunção 361 (que corresponde à etapa da educação básica ensino fundamental); 

7% (sete por cento) foram empenhadas na subfunção 365 (que corresponde à 

educação infantil); 1% (um por cento) na subfunção 364 (ensino superior) e 4% (quatro 

por cento) em outras subfunções. 

64. Diante desse quadro e, considerando a realidade dos gastos municipais 

com a educação infantil, que demanda o aporte significativo de recursos financeiros 

para fazer frente às demandas específicas desta etapa da educação, a equipe de 

auditoria inferiu possível distorção dos valores executados e lançados nas subfunções 

361 e 365 pelo município. 

65.  Para constatar a ocorrência ou não de distorção desses valores, 

procedeu-se à realização de observação direta e indagação junto aos gestores da 

SMEC e das áreas de contabilidade, de compras e de licitação da Prefeitura de 

Trindade, objetivando apurar quais são as políticas e procedimentos adotados por 

essas áreas para garantir que sejam feitos os lançamentos dos empenhos 

corretamente nas subfunções 361 e 365, de acordo com a previsão orçamentária de 

gastos para cada uma dessas etapas da educação. 
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 66. Obteve-se como resultado (PT-30) que, em relação à realização das 

despesas (empenho, liquidação e pagamento), os lançamentos nas subfunções 361 

e 365 são feitas pela contabilidade da Prefeitura de forma intuitiva e de acordo com 

roteiro não formalizado (item 03 do PT-30). 

67. Ainda, de acordo com o servidor responsável por essa área, tanto a 

SMEC quanto a contabilidade não se preocupam em lançar as despesas por 

subfunção, sendo que historicamente os lançamentos ocorrem quase em sua 

totalidade (90%) na subfunção 361 (ensino fundamental). 

68. Essa situação ocasiona prejuízo ao acompanhamento das ações 

desenvolvidas, em cada etapa da educação, para atender aos objetivos e metas 

definidos para a educação infantil e para o ensino fundamental, e se dá em razão de 

vários fatores, principalmente em fases anteriores ao empenho. 

69. Conforme apurado quando da realização da observação direta e da 

indagação mencionadas (PT-30), inexiste previsão orçamentária específica para as 

ações relacionadas a cada etapa da educação. Como consequência, as etapas 

posteriores relacionadas às despesas com educação são feitas sem observar a 

necessidade de discriminação da subfunção. 

70. De acordo com os servidores entrevistados, quando a SMEC solicita 

uma compra de materiais, por exemplo, não se faz a especificação no termo de 

referência de qual etapa da educação aquela compra se destina. Consequentemente, 

quando instaurado o procedimento licitatório e solicitada à contabilidade a indicação 

de dotação orçamentária específica para aquela compra, esta indicação também não 

é feita em observação à etapa da educação respectiva, já que essa informação não 

consta do procedimento. 

71. Assim, após a aquisição desse material, quando da realização do 

empenho, este é feito de acordo com a dotação orçamentária constante do processo 

licitatório, que, como regra, só menciona a função “educação”, razão pela qual a 

maioria das despesas com educação no município é lançada na subfunção 361. 

 
3.1.4 Causas 

72. A principal causa apurada para a situação relatada neste item é a 

ausência de planejamento de médio e curto prazo no âmbito municipal, com a 
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 definição clara de valores a serem gastos com projetos e atividades vinculados às 

subfunções 361 e 365. 

73. Conforme apurado, os gestores do ensino fundamental e da educação 

infantil da SMEC, quando da realização de previsão de gastos a cada exercício para 

subsidiar a elaboração da LOA, utilizam como critério preponderante o histórico de 

gastos dos anos anteriores. Assim, o orçamento do exercício acaba repetindo as 

impropriedades dos outros anos, sem a alocação de recursos específicos para cada 

etapa da educação e para cada ação destinada a cumprir as metas e objetivos dessas 

etapas. 

74. Essa situação ocorre, ainda, pela tentativa de não “engessar” o 

orçamento, conforme relatado por alguns gestores do município, ao afirmarem a não 

realização da previsão de gastos de maneira discriminada. De acordo com as 

orientações do setor de contabilidade da Prefeitura, a existência de previsão 

orçamentária específica para cada ação acaba obrigando a realização de despesas 

nesta ação sem que se possam fazer remanejamentos, caso necessário, para se 

custear outros gastos que se façam prioritários no decorrer da execução orçamentária. 

75. Assim, o orçamento da educação é elaborado sem refletir a realidade 

das necessidades de cada etapa da educação, o que ocasiona a execução 

orçamentária em desconformidade com a realidade de despesas efetivamente 

realizadas em cada uma delas. 

76. Além disso, essa ausência de planejamento que observe as 

especificidades de cada etapa da educação é decorrente tanto da ausência de 

procedimentos quanto de falhas na comunicação entre os diversos setores da 

Prefeitura envolvidos na elaboração do orçamento. 

 
3.1.5 Efeitos e riscos 

77. Como consequência dessa situação encontrada, verificou-se a 

inadequação da fase de execução orçamentária, visto que os valores empenhados na 

educação municipal não refletem a realidade das despesas efetuadas nas subfunções 

361 e 365. 

78. Isso prejudica a transparência necessária das ações públicas municipais 

na área da educação, podendo impactar a eficácia no atingimento das metas e 

objetivos do ensino fundamental, uma vez que tal situação dificulta o 
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 acompanhamento, pela própria SMEC, dos gastos e/ou investimentos em relação às 

despesas efetivamente realizadas, bem como prejudica o controle em relação a essas 

despesas (seja o controle interno, o externo e mesmo o controle social). 

79. Além disso, como já apontado, ao elaborar as peças orçamentárias, os 

gestores tendem a se basear nos históricos de gastos de exercícios anteriores. 

Contudo, considerando que a execução orçamentária relacionada à educação não 

reflete a realidade dos gastos efetuados, o planejamento dessas despesas para os 

outros exercícios acaba por não refletir as reais demandas relacionadas às ações a 

serem desenvolvidas em cada etapa da educação. 

80. Assim, as dotações orçamentárias apenas são alocadas de maneira 

formal, baseando-se em dados anteriores, que também não se adequam à realidade, 

ocasionando o desvirtuamento do princípio do planejamento orçamentário, haja vista 

que os valores constantes do PPA (Lei Municipal n.º 1804/2017, art. 15, inciso VII), da 

LDO (Lei Municipal n.º 1826/2018, art. 5º) e da LOA (Lei Municipal n.º 1856/2018, art. 

5º) não refletem a realidade da previsão orçamentária para o ensino fundamental e 

para a educação infantil. 

81. Ainda, pode-se apontar como efeito o comprometimento da apuração 

transparente da aplicação do índice constitucional obrigatório das despesas com 

educação, bem como dos investimentos preconizados pelo PNE, LDB, PME para 

ações específicas na educação infantil e no ensino fundamental, tendo em vista que 

os demonstrativos contábeis e fiscais não refletem a realidade da previsão e da 

execução orçamentária para as subfunções 361 e 365. 

 

3.1.6 Conclusão 

82. Por essas razões, verifica-se a necessidade de que sejam estabelecidas 

no município de Trindade políticas e procedimentos que visem adequar a previsão e 

a execução orçamentária das despesas com educação, de forma a conferir 

transparência às contas públicas e a observar os padrões e regras estabelecidos no 

MCASP e MDF. 

 
3.1.7 Propostas 

83. Diante do exposto, determina-se à Prefeitura e à SMEC que 

institucionalizem política e procedimentos relacionados à previsão e execução 
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 orçamentária, de modo que: a) conste no orçamento as previsões de gastos para cada 

etapa da educação de acordo com a realidade municipal e de acordo com o que 

determina o MCASP; b) sejam fixadas as dotações orçamentárias específicas para as 

ações a serem desenvolvidas em cada uma dessas etapas da educação, visando a 

atender o que preconizam a LDB, no PNE e no PME; c) sejam divulgados previamente 

aos gestores os valores totais previstos para o ensino fundamental e para a educação 

infantil, incluindo elementos e subelementos; d) haja cooperação entre os gestores da 

SMEC e os demais gestores do município (contabilidade, licitação, compras e 

finanças), no sentido de executar o orçamento tal como foi planejado; e) sejam 

efetuados os lançamentos corretos dos valores despendidos nas funções 361 e 365, 

conforme as disposições do MCASP e MDF. 

84. Além disso, recomenda-se que quando da elaboração de termos de 

referência relacionados às solicitações de compras/serviços, os gestores solicitantes 

discriminem as ações e etapas da educação relacionadas aos itens demandados, por 

subfunção, programa e ação e não apenas por natureza de despesa, de tal forma que 

a contabilidade possa empenhar a despesa na subfunção adequada. 

 
3.1.8 Benefícios esperados 

85. Com a implementação das recomendações ora propostas, espera-se 

que o princípio do planejamento orçamentário seja plenamente observado, refletindo 

na compatibilidade da execução orçamentária, de forma que os valores empenhados 

nas subfunções 361 e 365 reflitam a realidade dos gastos efetuados em cada uma 

dessas etapas da educação. 

86. Além disso, espera-se que seja conferida transparência às ações 

municipais na área da educação, possibilitando-se o controle e o acompanhamento 

dos valores gastos/investidos em cada etapa da educação básica, de forma a propiciar 

maior eficácia no atingimento das metas e objetivos do ensino fundamental 

preconizados pelo PNE, pela LDB e pelo PME. 

 

3.2 Falhas no acompanhamento das metas e objetivos do ensino fundamental 

 

3.2.1 Situação encontrada 

87. Verificou-se que algumas metas e objetivos do ensino fundamental não 

estão sendo devidamente acompanhados pela SMEC e pelas equipes gestoras, o que 
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 pode acarretar a inobservância de diretrizes constantes da LDB, PNE e PME e 

impactar negativamente na relação ensino-aprendizagem e, consequentemente, no 

desempenho da RME de Trindade. 

 
3.2.2 Critérios 

88. Em relação à necessidade de acompanhamento dos objetivos e metas 

traçados para o ensino fundamental, o Plano Nacional de Educação (Lei nº 

13.005/2014) prevê, no artigo 7º, §§ 1º e 3º, que cabe aos gestores federais, estaduais 

e municipais adotar as medidas governamentais necessárias ao alcance das metas 

previstas no PNE, sendo que os sistemas de ensino dos Estados e dos Municípios 

criarão mecanismos para o acompanhamento local da consecução dessas metas. 

89. No mesmo sentido, o Plano Municipal de Educação do Município de 

Trindade (Lei Municipal nº 1.626/2015) estipula, em seu artigo 4º, que a execução do 

PME e a execução de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e 

avaliações periódicas a serem realizados, dentre outros, pela Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura (§ 1º). 

90. Além disso, as Diretrizes Operacionais da SMEC trazem como 

competências das equipes gestoras escolares (Anexo 1 deste Relatório) o 

planejamento, execução e avaliação das atividades pedagógicas, administrativas e 

financeiras da IE de acordo com as políticas educacionais e os estatutos vinculatórios 

(leis, resoluções, programas e projetos), bem como a coordenação, acompanhamento 

e avaliação dos projetos específicos desenvolvidos. 

91. Desse modo, verifica-se que cabe à SMEC, em conjunto com as equipes 

gestoras, diligenciar no cumprimento das metas e objetivos definidos para o ensino 

fundamental, implementando as ações necessárias ao cumprimento de todos eles e 

acompanhando/mensurando periodicamente os resultados dessas ações. 

 

3.2.3 Análise das evidências 

92. Inicialmente, em relação aos objetivos e metas definidos para o ensino 

fundamental da Rede Municipal de Ensino (RME) de Trindade, tem-se que estes estão 

definidos no Plano Municipal de Educação do Município, além de constarem também 

em documentos elaborados pela própria Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

(Proposta Político Pedagógica da SMEC e Portaria nº 052/2017 da SMEC). 
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 93. Estes objetivos e metas relacionam-se a diversas diretrizes, a saber: 

universalização do acesso (meta 02 do PME); alfabetização (meta 05 do PME); 

implantação de jornada integral (meta 06 do PME); qualidade da educação básica 

(meta 07 do PME), que, além das questões pedagógicas, inclui questões de 

infraestrutura escolar, recursos pedagógicos, características da gestão e outras 

dimensões relevantes; formação continuada e valorização dos profissionais do 

magistério (metas 16 e 17 do PME). 

94. Assim, visando criar instrumentos para viabilizar o acompanhamento 

contínuo dessas metas e objetivos traçados, a Secretaria elaborou alguns indicadores, 

que constam das Diretrizes Operacionais da SMEC 2018/2019, bem como elaborou 

um Plano de Ação (Anexo 2 deste Relatório) em que constam as ações a serem 

adotadas no exercício de 2019, com os respectivos prazos, de acordo com esses 

objetivos e metas. 

95. Contudo, pela análise da equipe de auditoria, verificou-se que os 

indicadores adotados e ações estipuladas não possibilitam o acompanhamento de 

todos os objetivos e metas trazidos pelo PME e pela Proposta Político Pedagógica 

(PPP) da SMEC. 

96. Conforme se depreende das Diretrizes Operacionais, os indicadores 

elaborados pela Secretaria consistem na Avaliação Diagnóstica da Aprendizagem 

(ADA), que é realizada bimestralmente e serve como instrumento direcionador para 

propostas de intervenção pedagógica, de modo que sejam planejadas ações que 

assegurem o sucesso em relação aos descritores nos quais os estudantes 

apresentam dificuldades e se dê continuidade ao trabalho com os descritores, cujas 

habilidades os alunos conseguiram desenvolver;  na Avaliação Institucional Interna 

(Anexo 3 deste Relatório), realizada anualmente, que serve para análise e revisão das 

práticas pedagógicas e administrativas das IEs, envolvendo as dimensões gestão 

democrática e participativa, gestão de pessoas, gestão pedagógica e gestão 

administrativa; e na Curva de Aproveitamento da Aprendizagem, que é realizada 

bimestralmente, considerando os resultados obtidos nas avaliações internas, e serve 

para acompanhar o desempenho escolar de cada aluno da rede e da respectiva 

escola/turma, de forma a subsidiar o planejamento para as intervenções pedagógicas 

necessárias. 
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 97.   Diante disso, verifica-se que esses indicadores possibilitam o 

acompanhamento das metas e objetivos relacionados à aprendizagem dos alunos e 

à gestão escolar; contudo em relação à universalização do acesso (Meta 02 do PME); 

implantação de jornada integral (Meta 06 do PME); adaptação da estrutura física de 

modo a atender os padrões mínimos de qualidade (Meta 07 do PME); política de 

educação continuada para os profissionais da rede (Meta 16 do PME); e valorização 

dos profissionais da educação (Meta 17 do PME) não foram definidos indicadores que 

possibilitem aferir a evolução no atingimento dos resultados projetados nestes 

sentidos. 

98. Do mesmo modo, em relação ao Plano de Ação do Ensino Fundamental 

para o ano de 2019 (Anexo 2 deste Relatório), verifica-se que existem ações previstas 

relacionadas à alfabetização, aumento do fluxo escolar e proficiência, outras questões 

pedagógicas, aprimoramento da avaliação institucional interna e adequação do PPP 

e do Plano de Ação das IEs às diretrizes operacionais, sendo que, do mesmo modo 

do citado acima, em relação à universalização do acesso, à implantação de jornada 

integral, à adaptação da estrutura física e à formação e valorização de professores 

não foram definidas ações a serem adotadas pela SMEC e/ou equipes gestoras das 

IEs visando atender às metas estipuladas no PME e na PPP. 

99. Isso faz com que os objetivos e metas mencionados nos parágrafos 

anteriores possuam grandes chances de não serem atingidos pela Secretaria, uma 

vez que seu acompanhamento é falho (já que não existem indicadores nem ações 

definidas) e possivelmente eles não estejam sendo priorizados pela SMEC. 

100. Tanto que, questionado às equipes gestoras quais os objetivos e metas 

elas identificavam como sendo do ensino fundamental da RME, obteve-se as 

seguintes repostas, que demonstram que alguns dos objetivos e metas do ensino 

fundamental não são conhecidos por parte dessas equipes: 
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 Gráfico 2 – Quais dos itens abaixo você identifica como objetivos do Ensino 
Fundamental? 

 
Fonte: Equipe de Auditoria (2019) 

 

101. Além disso, perguntado às equipes gestoras e aos professores a 

metodologia que utilizam para dar cumprimento aos objetivos e metas do ensino 

fundamental, observou-se os seguintes percentuais de respostas: 

Gráfico 3 – Como você se organiza para cumprir os objetivos e metas 

previstos para o Ensino Fundamental? 

 

Fonte: Equipe de Auditoria (2019) 
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102. Pelos dados apresentados acima é possível verificar que, em relação 

aos indicadores e demais instrumentos de acompanhamento relacionados às 

questões pedagógicas, há um melhor direcionamento e acompanhamento para atingir 

os objetivos e metas traçados, sendo todos eles bem conhecidos pelos diretores, 

coordenadores e professores. 

103. Porém, em relação a outros instrumentos que servem de 

acompanhamento para questões como estrutura física escolar (como, por exemplo, 

as Resoluções do CME) e demais metas traçadas pelo PME (como, por exemplo, o 

Relatório de Acompanhamento do PME - Doc. 03 do Ofício 070/2019 da SMEC, em 

resposta ao ofício 001/2019-CEA), vislumbra-se um percentual mais baixo de equipes 

gestoras e principalmente professores que se valem desses instrumentos para 

planejar suas ações. 

104. Isso reforça que alguns objetivos e metas (já citados) estão sendo 

negligenciados pela Secretaria e pelas equipes gestoras, além de demostrar que, em 

relação aos professores a disseminação é ainda mais falha, havendo necessidade de 

reforçar os canais de comunicação entre estes atores. 

 

3.2.4 Causas 

105. Como causa da situação encontrada relatada acima pode-se apontar, 

em primeiro lugar, a ausência de um planejamento estratégico de longo prazo no 

âmbito da SMEC, que defina de forma clara os objetivos desejados, os indicadores, 

as metas e as ações a serem desenvolvidas para se atingir cada um deles. 

106. Assim, tendo em vista que a SMEC não o possui, é possível perceber 

que os objetivos e metas por ela definidos e aos quais está submetida (pelo PME, por 

exemplo) se encontram em documentos esparsos, o que ocasiona a falta de 

convergência de todos os atores envolvidos para a consecução desses objetivos. 

107. Além disso, verificou-se também que a ausência desse planejamento 

estratégico, que serve para integrar os objetivos da organização, acarretou também a 

inexistência de indicadores ou outros instrumentos de acompanhamento e a não 

definição de ações para se atingir algumas metas, que acabam sendo negligenciadas 

pela Secretaria, pelas equipes gestoras e/ou pelos professores. 
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 108. Por fim, em relação à falha na disseminação de objetivos e metas e de 

direcionamento para o cumprimento destes que foi notada de maneira mais acentuada 

no caso dos professores, pode-se atribuir essa situação à carência de ações de 

formação continuada direcionada a todos esses profissionais da rede. 

109. Conforme informações obtidas pela equipe de auditoria nas visitas às 

IEs e nas reuniões com os gestores da SMEC, as ações de capacitação/formação 

continuada são prioritariamente direcionadas aos diretores e coordenadores 

pedagógicos, que, posteriormente, tem o dever de disseminar as instruções recebidas 

aos professores. 

110. Contudo, identificou-se que essa comunicação por vezes é falha, 

fazendo com que muitas informações/direcionamentos se percam, não chegando aos 

destinatários finais de maneira efetiva. 

111. Além disso, observou-se que os meios de comunicação que 

possibilitariam aos professores ter acesso direto a essas informações (whatsapp, 

intranet, internet), sem depender da intermediação dos diretores e coordenadores, 

quase não são utilizados, conforme pode ser visto no gráfico apresentado abaixo: 

Gráfico 4 – De que forma você tem acesso aos objetivos e metas do Ensino 

Fundamental? 

 
Fonte: Equipe de Auditoria (2019) 
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3.2.5 Efeitos e riscos 

112. As falhas no acompanhamento das metas e objetivos do ensino 

fundamental da RME de Trindade ocasionam o desalinhamento entre as ações e 

atividades desempenhadas pela SMEC, pelas equipes gestoras e pelos professores 

da rede, podendo acarretar a não observância das diretrizes constantes da LDB, do 

PNE e do PME que não são priorizadas pela Secretaria, tais como a universalização 

do acesso ao ensino fundamental, a implantação de jornada de tempo integral, a 

formação e valorização de professores e a adaptação da estrutura física das IEs para 

atender aos padrões mínimos de qualidade, conforme já citado neste Capítulo. 

113. Além disso, pode acarretar impactos negativos na relação ensino-

aprendizagem e, consequentemente, no desempenho da RME, uma vez que as metas 

negligenciadas, embora não tratem diretamente de questões pedagógicas, refletem 

de maneira substancial na qualidade do ensino. 

 

3.2.6 Conclusão 

114. Assim, é fundamental que os professores e coordenadores tenham 

esclarecimento tanto quanto os diretores das instituições educacionais em relação ao 

ensino fundamental, sendo que a SMEC tem papel importante no direcionamento de 

informações a esses profissionais. 

 
3.2.7 Propostas 

115. Diante da situação encontrada, recomenda-se à SMEC que 

institucionalize, formalize e divulgue o seu Planejamento Estratégico, de modo a: a) 

vincular os objetivos estratégicos da entidade, os indicadores, as metas e as 

respectivas ações a serem desenvolvidas; b) integrar os objetivos e metas previstos 

nos diversos documentos de que dispõe a Secretaria (tais como PME, Proposta 

Político Pedagógica, Diretrizes Operacionais, Portaria nº 052/2017 SMEC, Plano de 

Ação do Ensino Fundamental); c) defina indicadores e/ou outros instrumentos para 

acompanhar o cumprimento de todos os objetivos e metas previstos para o Ensino 

Fundamental (tais como os relacionados às metas 02, 06, 07, 16 e 17 do PME). 

116. Recomenda-se também que a SMEC meça/analise periodicamente os 

resultados das ações definidas para atingir os objetivos e metas traçados. 
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 117. Além disso, recomenda-se à Secretaria que oferte cursos de 

capacitação a todos os profissionais da rede, abordando: a) aspectos relacionados 

aos objetivos, metas e indicadores contidos no planejamento estratégico e demais 

documentos da SMEC; b) metodologias que devem ser utilizadas por esses 

profissionais para acompanhar as metas traçadas; c) os indicadores/instrumentos de 

acompanhamento que devem ser observados por esses profissionais ao planejar as 

atividades/ações a serem desenvolvidas (inclusive as Resoluções do CME e os 

Relatórios de Acompanhamento do PME). 

118. Por fim, recomenda-se também que a SMEC busque implantar canais 

para disseminar diretamente aos professores os objetivos, metas, finalidades e 

diretrizes do ensino fundamental, valendo-se de meios de difusão de informações que 

tenham potencial de atingir um número maior de destinatários (whatsapp, internet, 

intranet, encaminhamento de ofícios circulares, por exemplo). 

 

3.2.8 Benefícios esperados 

119. Espera-se, com a implementação das recomendações acima, que haja 

melhor direcionamento e maior clareza de diretores, coordenadores e professores 

quanto às ações a serem desenvolvidas no âmbito do ensino fundamental, refletindo 

em consonância entre as ações/atividades realizadas pelas equipes gestoras e o 

planejamento da SMEC, bem como em uniformidade com as ações/atividades 

desempenhadas pelas equipes gestoras de todas as IEs, buscando-se atender aos 

objetivos e metas definidos. 

120. Além disso, espera-se facilitar o acompanhamento constante do 

cumprimento de todas as metas e objetivos do ensino fundamental, bem como conferir 

transparência às ações da gestão municipal educacional, em relação aos resultados 

obtidos em comparação com o planejado, de maneira que reflita em maior eficácia e 

efetividade no cumprimento das metas e objetivos do ensino fundamental. 

 

3.3 Ausências de regulamentação da avaliação periódica de desempenho e de 

políticas e procedimentos da SMEC para avaliar o desempenho dos servidores 

da rede 

 

3.3.1 Situação encontrada 
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 121. Constatou-se, por meio da pesquisa realizada durante a auditoria, que 

não existe avaliação periódica de desempenho e nem políticas e procedimentos para 

avaliar o desempenho e a produtividade dos servidores da rede municipal de ensino 

fundamental, o que pode comprometer a qualidade do ensino da RME de Trindade, 

pela inexistência de diagnósticos capazes de subsidiar a adoção de ações corretivas 

necessárias para atingir os objetivos da rede. 

 
3.3.2 Critérios 

122. A CF/88, ao tratar sobre as hipóteses de perda do cargo público, 

estabeleceu que os servidores públicos estáveis podem perder seus cargos mediante 

avaliação periódica de desempenho (art. 41, § 1º, inciso III). Além disso, ao tratar 

sobre a aquisição de estabilidade por parte do servidor, a CF/88 também traz a 

previsão de que esta aquisição é condicionada à realização de uma avaliação especial 

de desempenho. 

123. Diante disso, é possível verificar que os servidores públicos estão 

submetidos a dois tipos diferentes de avaliação de desempenho; uma a ser realizada 

especialmente para a concessão da estabilidade (§ 4º do artigo 41) e outra que deve 

ser realizada periodicamente com todos os servidores do quadro dos órgãos públicos, 

inclusive os servidores estáveis (sendo ela, como visto, uma hipótese de perda desse 

cargo após a estabilidade). 

124. Em relação especificamente à avaliação periódica desempenho, objeto 

deste capítulo, a Constituição Federal delegou sua regulamentação à lei 

complementar, que, até então não foi editada pelo Congresso Nacional (embora já 

exista projeto de lei nesse sentido em tramitação). 

125. Apesar disso, os entes públicos (União, Estados e Municípios) podem 

aplicar a avaliação periódica de desempenho nos termos do que dispuser a legislação 

que tratar sobre o regime jurídico de seus servidores. 

126.  Nesse sentido, a Lei Municipal nº 557/91 (que dispõe sobre o plano de 

carreira e vencimentos dos servidores públicos municipais de Trindade) traz a 

previsão (artigos 19 a 22) de aplicação da avaliação periódica de desempenho, 

estipulando que “a avaliação de desempenho é o instrumento utilizado na aferição do 

desempenho do servidor público no cumprimento de suas atribuições, permitindo o 

seu desenvolvimento profissional na carreira”, bem como que deve ser instituída, na 
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 Administração Direta e nas entidades autárquicas e fundacionais do município, 

comissão com o fim de supervisionar esse processo de avaliação dos servidores. 

127. Em relação especificamente aos profissionais da educação, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB, artigo 97, IV) estipula que os sistemas de 

ensino devem promover a valorização desses profissionais assegurando-lhes, dentre 

outras coisas, progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e condiciona 

essa progressão à avaliação de desempenho. 

128. Ainda, o PME, tendo por base essa diretriz constante da LDB, também 

estipula que o padrão de qualidade da educação básica será garantido mediante a 

existência obrigatória de programa permanente de avaliação de desempenho dos 

profissionais do magistério, a ser considerada como fator para progressão na carreira. 

129. Diante disso, percebe-se que o desempenho dos servidores públicos de 

Trindade deve ser avaliado periodicamente pelos órgãos municipais, sendo que em 

relação aos profissionais da educação, cabe à SMEC estabelecer procedimentos para 

proceder a essas avaliações, inclusive como forma de critério para as progressões. 

130. Essa é a previsão constante do Estatuto do Magistério de Trindade, que, 

em seu artigo 228, estipula que as progressões devem ocorrer de acordo com critérios 

de antiguidade e merecimento, alternadamente, sendo que nos casos de merecimento 

a progressão se dará a cada doze meses levando-se em conta o desempenho, a 

natureza das atribuições, a capacidade, a assiduidade, a pontualidade e a disciplina. 

 
3.3.3 Análise das evidências 

131. Requisitadas à Secretaria informações quanto à sistemática de aferição 

do desempenho dos profissionais da rede, obteve-se como resposta (item 01 do Ofício 

nº 448/2019-SMEC) que não existe regulamentação da avaliação periódica de 

desempenho para os servidores do município, bem como que a Secretaria não adota 

política/procedimentos formais para avaliar o desempenho dos profissionais da 

educação a ela ligados. 

132. Tais informações foram confirmadas quando das visitas da equipe de 

auditoria às IEs, pelos questionários aplicados com os professores, em que 75,7% dos 

profissionais entrevistados responderam que não existe na rede um processo 

estruturado para a avaliação periódica de todos os servidores. 
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 133. Além disso, embora 90,9% dos diretores e 81,8% dos coordenadores 

pedagógicos tenham informado que a baixa produtividade/desempenho dos 

professores da rede seja alvo de ações corretivas, verificou-se que não há 

formalização desse processo, ocorrendo essas ações apenas de maneira informal. 

 
3.3.4 Causas 

134. Como causa da situação encontrada tem-se a inércia da Prefeitura 

Municipal de Trindade em regulamentar a avaliação periódica de desempenho dos 

servidores do município, bem como a ausência de registros formais, por parte da 

SMEC, das ações corretivas implementadas em relação aos profissionais da 

educação que apresentam baixa produtividade e/ou desempenho. 

 

3.3.5 Efeitos e riscos 

135. As avaliações de desempenho possibilitam, dentre outras coisas, 

identificar aspectos relacionados às principais dificuldades encontradas pelos 

professores na execução de suas atividades pedagógicas, bem como situações que 

estejam afetando a motivação e satisfação desses profissionais. 

136. Assim, a inexistência de avaliação periódica de desempenho dos 

profissionais da educação pode comprometer a identificação e a implementação de 

ações adequadas por parte da Secretaria para enfrentar as situações que estejam 

impactando negativamente no clima organizacional e na relação ensino-

aprendizagem, o que pode prejudicar a qualidade do ensino na RME de Trindade e 

interferir no atingimento das metas e objetivos do ensino fundamental. 

137. Além disso, essa situação encontrada vai de encontro ao que 

determinam a LDB, o PME e o Estatuto do Magistério de Trindade, que estipulam 

como condição para progressão dos servidores do magistério a sujeição à avaliação 

periódica de desempenho.   

 
3.3.6 Conclusão 

138. Diante da inexistência de regulamentação de avaliação periódica de 

desempenho no município de Trindade, verifica-se a necessidade de a Secretaria de 

Educação e Cultura adotar políticas e procedimentos formais visando aferir 

periodicamente o desempenho dos profissionais de educação da RME, com vistas a 
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 dar cumprimento ao que preveem a LDB, o PME e o Estatuto do Magistério de 

Trindade (inclusive em relação às progressões desses profissionais), bem como para 

que seja possível estabelecer estratégias efetivas para identificar e tratar as 

dificuldades encontradas pelos professores na execução de suas atribuições. 

 
3.3.7 Propostas 

139. Assim, tendo em vista que a regulamentação da avaliação periódica de 

desempenho no município (nos termos do que determinam a Constituição Federal e 

a Lei Municipal nº 557/91) depende de iniciativa da Prefeitura Municipal de Trindade, 

recomenda-se à SMEC que busque junto ao órgão responsável essa regulamentação, 

caso entenda oportuno. 

140. Contudo, ainda que entenda não ser oportuno proceder a essa 

demanda, recomenda-se à SMEC que estabeleça uma política de avaliação periódica 

de desempenho dos profissionais da Rede, de forma a atender às determinações da 

LDB, do PME e do Estatuto do Magistério de Trindade, de modo que: a) busque-se 

identificar as principais dificuldades encontradas pelos professores em suas 

atividades pedagógicas; b) seja possível direcionar ações e atividades formativas, de 

acordo com as principais dificuldades detectadas; c) possibilite-se a alocação dos 

servidores em atividades compatíveis com o seu perfil, caso entenda pertinente; d) 

sejam identificadas possíveis causas que possam impactar no atingimento das metas 

e objetivos do ensino fundamental; e) seja possível obter um diagnóstico 

sistematizado de questões que podem afetar a satisfação e a motivação dos 

profissionais da rede;  f) fiquem registradas as ações corretivas adotadas para 

procurar sanar os casos de baixa produtividade/desempenho dos professores; g) seja 

possível registrar/formalizar o feedback recebido/concedido; h) seja analisada a 

possibilidade de se considerar os resultados das avaliações na concessão das 

progressões aos profissionais da educação. 

141. Além disso, recomenda-se que a Secretaria busque envolver os 

profissionais da educação na definição da política de avaliação de desempenho a ser 

implementada, buscando colher sugestões, uma vez que o sucesso da avaliação 

depende da participação e comprometimento desses profissionais. 

 
3.3.8 Benefícios esperados 
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 142. Com a implementação das recomendações propostas, espera-se 

possibilitar assertividade no enfrentamento das principais dificuldades dos 

profissionais da educação em suas atividades pedagógicas, bem como das situações 

que possam afetar a satisfação e motivação desses profissionais, de forma que haja 

reflexos na melhoria da relação ensino-aprendizagem e no clima escolar e, 

consequentemente, na qualidade do ensino ofertado pela rede. 

143. Além disso, espera-se que haja um melhor acompanhamento por parte 

da Secretaria das ações corretivas adotadas para sanar problemas de baixa 

produtividade/desempenho, de modo que seja possível atingir-se maior eficácia e 

efetividade no cumprimento das metas e objetivos do ensino fundamental. 

144. Espera-se, ainda, atender ao que determinam LDB, o PME e o Estatuto 

do Magistério de Trindade em relação às progressões dos servidores, que a 

condicionam a critérios de desempenho.  

 

3.4 Escassez de formação dos diretores na área de gestão escolar 

 

3.4.1 Situação encontrada 

145. Verificou-se que, em sua maioria, os diretores das instituições 

educacionais do município não possuem formação na área de gestão escolar, bem 

como que os cursos de capacitação oferecidos pela SMEC aos diretores não 

abordam, de maneira satisfatória, aspectos relacionados à gestão. 

 
3.4.2 Critérios 

146. No que tange à qualificação dos gestores escolares, o Plano Nacional 

de Educação - PNE (Lei nº 13.005/2014) traz como meta “serem asseguradas 

condições para a efetivação da gestão democrática da educação, associando critérios 

técnicos de mérito e desempenho à consulta pública à comunidade escolar” (Meta 

19). 

147. Nesse 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. 
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 148. Desse modo, verifica-se que é importante que os diretores das IEs 

possuam perfil de gestores, uma vez a função exige atribuições nesse sentido. Assim, 

para assegurar que os diretores possuam formação na área de gestão, visando a 

desenvolverem o perfil ideal para o cargo, pode-se adotar várias estratégias, como, 

por exemplo, contemplar critérios técnicos e meritocráticos na escolha do diretor 

(conforme preconiza o PNE) ou mesmo fornecer-se capacitação nessa área para 

aqueles já eleitos. 

149. Em relação a isso, o Plano Municipal de Educação de Trindade - PME 

(Lei Municipal nº 1.626/2015) estipula como meta da educação municipal (Meta 16) 

garantir a todos os profissionais da educação básica formação continuada em sua 

área de atuação, considerando as demandas e contextualizações do sistema de 

ensino. 

150. Como estratégias para atingir essa meta, o PME prevê a participação do 

município em programas que incentivem a formação de profissionais em pós-

graduação (estratégia 16.7) e a garantia do direito à promoção dentro do Plano de 

Carreira aos professores que fizerem os cursos de pós-graduação (estratégia 16.8). 

151. Além disso, o PME também consagra como estratégia, para atingir a 

meta de garantia da gestão democrática, a melhoria da qualidade da gestão escolar 

por meio do desenvolvimento de programas de formação dos gestores escolares 

(estratégia 19.8, referente à meta 19 do PME).  

152. Diante disso, nota-se que cabe à Secretaria de Educação garantir a 

formação dos diretores na área de gestão escolar, seja incentivando-os a procurar 

cursos nessas áreas (estratégia 16.7 do PME); seja ela mesma fornecendo essa 

capacitação, de forma a atender à obrigatoriedade de oferta de formação continuada 

em sua área de atuação (estratégia 19.8 do PME). 

 
3.4.3 Análise das evidências 

153. Visando identificar o perfil dos diretores das instituições educacionais do 

município de Trindade, foi realizada entrevista estruturada com eles na qual 

constaram perguntas acerca de sua formação. 

154. Dos 22 (vinte e dois) diretores entrevistados, 86,4% deles responderam 

que possuem pós-graduação lato sensu (especialização) e 4,5% deles responderam 

que possuem pós-graduação stricto sensu (mestrado, doutorado). No que concerne à 
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 especialização lato sensu, 72,7% possuem pós-graduação na área de pedagogia; 

27,3% possuem curso na área de gestão escolar; e nenhum deles na área de 

administração. 

155. Com isso, verifica-se que, embora a maioria dos diretores entrevistados 

possuam especializações, apenas uma pequena parte (seis diretores dos vinte e dois 

entrevistados) se especializou na área de gestão escolar, sendo que 72,7% priorizou 

a formação na área de pedagogia. 

156. Com relação à capacitação e treinamento na área de gestão fornecidos 

pela SMEC aos diretores eleitos, 59,3% dos diretores informaram que a SMEC 

promoveu cursos de capacitação na área de gestão escolar, sendo que em relação à 

frequência com que essa capacitação ocorre, 4,5% responderam que ocorre sempre; 

31,8% responderam que ocorre muitas vezes; 27,3% responderam que ocorre às 

vezes; 18,2% responderam que ocorre raramente; e 18,2% responderam que nunca 

ocorreu. 

157. É possível perceber, portanto, que, para a maioria dos diretores, as 

capacitações ofertadas pela SMEC envolvendo aspectos de gestão ocorrem em 

periodicidade insatisfatória (às vezes, raramente ou nunca), o que vai de encontro 

com o que prevê a estratégia 19.8 do PME. 

 
3.4.4 Causas 

158. Como causa para a escassa formação dos diretores na área de gestão, 

pode-se citar a falta de incentivo/motivação para realização de pós-graduação nessas 

áreas, em razão de esses cursos não serem contemplados nos adicionais de 

titularidade e nas promoções da carreira. 

159. Vale destacar que o Estatuto do Magistério de Trindade traz a previsão 

de concessão de gratificação de titularidade aos professores portadores de 

certificados de curso de aperfeiçoamento ou especialização na área de educação. 

160. Em relação à promoção, o Estatuto apenas dispõe que ela ocorre por 

habilitação, que se dá, dentre outros critérios, pela apresentação de títulos de 

qualificação (artigos 11 a 13 da Lei Municipal nº 556/91). 

161. Vê-se que não fica claro nesses normativos as áreas de formação dos 

cursos que podem ser feitos pelos profissionais da educação para fazerem jus à 

gratificação de titularidade e à promoção, sendo que, conforme informado pelos 
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 professores nas visitas da equipe de auditoria, prevalece a interpretação no município 

de que somente são válidos cursos na área de pedagogia, sendo que os de gestão 

não são contemplados. 

162. Além disso, em relação à periodicidade insatisfatória com que a SMEC 

promove capacitações que envolvem aspectos de gestão, pode-se citar como causa 

dessa situação a não priorização por parte da Secretaria de qualificar os diretores 

nessa área, priorizando-se a capacitação em relação a aspectos pedagógicos. 

 
3.4.5 Efeitos e riscos 

163. A escassez de formação dos diretores na área de gestão pode 

comprometer a eficiência no gerenciamento das IEs, seja envolvendo recursos 

humanos, seja envolvendo recursos materiais. 

164. Isso pode gerar impactos negativos no clima escolar e na qualidade do 

ensino, podendo prejudicar o desempenho do aprendizado dos alunos e comprometer 

o alcance das metas e objetivos traçados para o ensino fundamental da RME de 

Trindade. 

 
3.4.6 Conclusão 

165. Diante do exposto, verificou-se a necessidade de que a SMEC analise a 

possibilidade de admitir cursos/especializações na área de gestão na concessão dos 

adicionais de titularidade e nas promoções na carreira dos profissionais da educação 

do município, como forma de incentivá-los a buscar capacitação nessas áreas e 

visando a atender à Meta 16 do PME. 

166. Vale também ser analisada pela Secretaria a possibilidade de se 

contemplar, no processo de escolha dos diretores, critérios técnicos e meritocráticos, 

além do eletivo, podendo a formação na área de gestão ser um dos aspectos 

considerados, visando à melhoria na gestão das IEs e visando observar as diretrizes 

do PNE (meta 19) e da Portaria 1.118/2015 do MEC. 

167. Além disso, necessário que a Secretaria também oferte os cursos de 

aperfeiçoamento/capacitação que envolvam aspectos de gestão na periodicidade 

adequada à efetiva formação dos diretores eleitos, com vistas a qualificar a gestão 

das instituições educacionais da RME e a dar cumprimento ao que prevê a meta 19 

do PME, mais especificamente em sua estratégia 19.8. 
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 3.4.7 Propostas 

168. Diante do exposto, recomenda-se à SMEC que busque 

incentivar/motivar os diretores da rede a buscarem formações na área de gestão, 

inclusive contemplando esses cursos na concessão dos adicionais de titularidade e 

nas promoções na carreira. 

169. Recomenda-se também que a Secretaria analise a viabilidade de 

contemplar, além do critério eletivo, critérios técnicos e meritocráticos na escolha dos 

diretores das IEs, podendo a formação na área de gestão ser um dos aspectos 

considerados, nos termos do que dispõem o PNE (meta 19) e a Portaria 1.118/2015 

do MEC. 

170. Por fim, recomenda-se que a SMEC oferte cursos de capacitação aos 

diretores eleitos que prestigiem aspectos relacionados à área de gestão escolar, com 

periodicidade adequada à efetiva formação desses profissionais, de modo a atender 

à obrigatoriedade de promover a formação continuada dos profissionais da educação 

em sua área de atuação (Meta 19, Estratégia 19.8 do PME de Trindade). 

 
3.4.8 Benefícios esperados 

171. Espera-se, com as recomendações citadas acima, maior qualificação na 

gestão das instituições educacionais do município de Trindade, refletindo em 

eficiência no uso dos recursos materiais; melhoria nas relações interpessoais entre 

diretores, coordenadores e professores; e eficácia no atingimento das metas e 

objetivos traçados para ensino fundamental da rede. 

172. Com isso, espera-se que haja impactos positivos no desempenho dos 

profissionais das IEs, melhorando-se a relação ensino-aprendizagem e a qualidade 

do ensino no município. 

 

4. DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

173. Neste capítulo faz-se a análise da gestão de recursos humanos, em 

especial os docentes do ensino fundamental da rede municipal de Trindade, tendo em 

vista aspectos da formação e valorização desses profissionais.  

174. As seções seguintes descrevem as situações encontradas durante a 

auditoria. Abordam sobre a insuficiência das ações de formação continuada para os 

docentes do ensino fundamental; a indisponibilidade de recursos orçamentários para 
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 financiar essas ações; a insuficiência das ações de promoção à saúde dos 

professores; a existência de turmas com quantitativo de alunos matriculados acima da 

capacidade física ou capacidade legal da série; a falta de regulamentação para 

promoção e a demora e discricionariedade na concessão das progressões e 

gratificações de titularidade; e a não sistematização objetiva das regras para 

modulação da carga horária dos profissionais da educação. 

 

4.1 As ações de formação continuada não atendem todos os docentes do ensino 

fundamental 

 

4.1.1 Situação encontrada 

175. Na execução dos trabalhos verificou-se que as ações de formação 

continuada não atendem todos os professores do ensino fundamental da rede 

municipal de ensino, vez que são priorizadas ações voltadas para os professores dos 

5° e 9° anos, com o intuito de melhorar o desempenho dos discentes, especialmente, 

na Prova Brasil 4. 

176. Assim, os professores de outras turmas têm a formação continuada 

negligenciada, sendo desconsiderado pela gestão da SMEC que a performance 

naquela avaliação deve ser fruto do trabalho de todos os ciclos do ensino fundamental, 

e não apenas do último ano do ciclo. 

 
4.1.2 Critérios 

177. Dentre os princípios sobre os quais o ensino deve ser ministrado, está a 

garantia do padrão de qualidade, como elencado no artigo 206, VII, da Constituição 

Federal de 1988.  

178. Para isso, é imprescindível a adoção de uma política de formação 

contínua para todos os professores da rede de ensino. 

                                                           
4 A Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) são avaliações para diagnóstico, em larga escala, 
desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC). Têm o objetivo de avaliar 
a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes padronizados e questionários 
socioeconômicos. Nos testes aplicados na quarta e oitava séries (quinto e nono anos) do ensino fundamental, os estudantes 
respondem a itens (questões) de língua portuguesa, com foco em leitura, e matemática, com foco na resolução de problemas. 
As médias de desempenho nessas avaliações também subsidiam o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(Ideb), ao lado das taxas de aprovação nessas esferas (http://portal.mec.gov.br/prova-brasil). Acesso em 30/07/2019 

 

http://portal.mec.gov.br/prova-brasil
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 179. O artigo 61, parágrafo único, II da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 

lei n° 9.394/1996, considera que: 

 

Parágrafo único.  A formação dos profissionais da educação, de modo a 
atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos 
objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá 
como fundamentos: (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009) 
II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados 
e capacitação em serviço;  (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009) (Grifos 
acrescentados) 

180. Ademais o parágrafo único, do artigo 62-A dessa lei também acrescenta: 

Garantir-se-á formação continuada para os profissionais a que se refere 

o caput, no local de trabalho ou em instituições de educação básica e 

superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de 

graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação. (Grifos 

acrescentados)  

181. Outro instrumento normativo imprescindível para a compreensão sobre 

a importância do tema, é o Plano Nacional de Educação, Lei n° 13.005/2014, em cujas 

diretrizes está a melhoria da qualidade da educação, e, para fomentá-la, tem como 

uma de suas estratégias: 

 

7.4 induzir processo contínuo de autoavaliação das escolas de educação 
básica, por meio da constituição de instrumentos de avaliação que orientem 
as dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a elaboração de 
planejamento estratégico, a melhoria contínua da qualidade educacional, a 
formação continuada dos (as) profissionais da educação e o 
aprimoramento da gestão democrática; (Grifos acrescentados) 
 
 

182. Nesse contexto, para se atingir as metas do IDEB, a gestão deve 

promover a autoavaliação das escolas de educação básica, como já tem sido feito no 

município de Trindade, de modo a conhecer as deficiências e, em seguida, promover 

ações de formação continuada para os docentes de modo que essa possa contribuir 

para a redução daquelas. 

183. Sendo que a promoção dessas ações deve ser desenvolvida 

considerando todos os professores da rede, pois, não obstante seja objeto de 

avaliação para a composição do IDEB apenas os 5° e 9° anos do ensino fundamental, 

a lei não é restritiva, uma vez que o indicador é reflexo de todo um ciclo de trabalho. 

184. Isso também está claro no estabelecimento da meta 16 do PME: 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
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 Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos 
professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e 
garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação 
continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, 
demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. (Grifos 
acrescentados) 
 
 

185. A própria legislação municipal, a saber, a Lei n° 1.626/2015 - o Plano 

Municipal de Educação, é enfática ao estabelecer no artigo 13, IV, que o padrão de 

qualidade da educação básica, referido no artigo 2016, VII, da Constituição Federal, 

no sistema municipal de educação, será garantido, dentre outros fatores, pela: 

 

IV- manutenção de programa permanente de formação continuada para os 
profissionais do magistério e demais servidores da educação, oferecendo 
oportunidades efetivas de atualização na carreira e de progressão para cada 
profissional, com a respectiva gratificação da formação concluída com êxito 
em percentuais progressivos, na forma da lei; 

 

186. Também nesse sentido, a Resolução n° 008/2017 do Conselho 

Municipal de Educação de Trindade, que estabelece princípios e normas para a 

organização e autorização de funcionamento das instituições públicas municipais de 

ensino, dispõe em seu artigo 65 que: 

 

A Formação Continuada dos profissionais docentes e não docentes deve 
integra-se ao cotidiano da escola e considerar os diferentes saberes e a 
experiência dos educandos. 
§ 1° A formação continuada dos profissionais do magistério será atendida por 
atividades formativas e cursos de aperfeiçoamento, preferencialmente, 
dentro das horas atividades. 
§ 3° A formação continuada dos profissionais docentes e não docentes será 
feita por meio de cursos promovidos por instituições educacionais 
reconhecidas e pela Escola de Formação a ser criada pela Secretaria 
Municipal de Educação. 

 
 

187. Desse modo, a oferta da formação continuada deve ser garantida a 

todos os profissionais da rede municipal de educação de Trindade como premissa 

para a obtenção do padrão de qualidade que a oferta do ensino requer. 

 
4.1.3 Análise das evidências 

188. Inicialmente, ainda na fase de levantamento, em resposta aos ofícios 

CEA n° 009/2019 e 030/2019, a SMEC listou apenas duas palestras, as quais foram 

oportunizadas a todos os professores da rede, a saber: Questões éticas, convivência 
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 na escola e auto estima, para 314 professores; e Seminário de Educação Municipal, 

para 155 professores. 

189. No trabalho de campo executado pela equipe de auditoria nas 22 

instituições de ensino, foram aplicados, em cada uma, questionários a cinco 

professores do ensino fundamental. Questionados sobre o impacto (efetividade) das 

ações formativas oferecidas no processo de ensino-aprendizagem do ensino 

fundamental, nos últimos 12 meses, 29,9% dos professores entrevistados afirmaram 

que não participaram de ações formativas no período. 

190. Em entrevista, a Superintendente Executiva de Ensino (item 7 do PT 07) 

também ratificou que o foco das ações formativas tem sido os professores dos 5° e 

9°anos. 

 
4.1.4 Causas 

191. Como possível causa para a limitação da participação dos professores 

nas ações de formação continuada, identificamos que a SMEC prioriza os professores 

das turmas que passarão por alguma avaliação externa (ex.: Prova Brasil) - fato esse 

confirmado pela Superintendente Executiva de Ensino (item 7, PT 07), como uma 

política para melhorar o IDEB do município, mas, consequentemente, isso negligencia 

a formação continuada dos outros docentes, como também foi apontado nas 

observações dos professores. 

192. Outra possível causa identificada é a indisponibilidade de recursos 

orçamentários e financeiros destinados a oferta de capacitação para os docentes. 

 
4.1.5 Efeitos e riscos 

193. Dentre os efeitos e riscos dessa política que tem limitado as ações de 

formação continuada para os professores do ensino fundamental do município de 

Trindade, destacamos que a qualidade do ensino e as condições de trabalho para os 

professores ficam prejudicadas para todos os anos do ensino fundamental, visto que 

o foco, ao considerar as avaliações externas, tende a desprezar outros conteúdos não 

menos importantes para o aprendizado integral do aluno. 

194. Além disso, os professores dos 5° e 9° anos tendem a ficar 

sobrecarregados com toda a responsabilidade de que os alunos pontuem bem nas 

avaliações externas, sendo que o desempenho é resultado de todo um ciclo e não 

apenas do 5° e 9° anos, e, portanto, deve ser de responsabilidade de todos os 
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 professores. Durante as entrevistas, foi notório esse sentimento entre os professores 

do 5° ano.     

195. Pode-se apontar, ainda, como efeito da situação encontrada, a 

insuficiência de acompanhamento, supervisão e apoio necessários aos professores 

dos outros anos, cujos alunos, embora não sejam contemplados com avaliações 

externas, também são monitorados pelas curvas de aproveitamento e rendimento. 

 

4.1.6 Conclusão 

196. A promoção de ações de formação continuada para os docentes é 

premissa para a garantia do padrão da qualidade do ensino de todo currículo do 

ensino fundamental. 

197.  Em síntese, o que propõe os Planos de Educação é que a gestão realize 

exames diagnósticos para conhecer as deficiências dos alunos, e, a partir disso, 

elabore estratégias para saná-las. 

198.  Para tanto, indubitavelmente, a gestão deve considerar que todos os 

professores devem estar devidamente orientados e capacitados, munidos com os 

recursos necessários para realizar um bom trabalho. 

199.  Limitar a participação às ações formativas da maneira que tem sido feito 

no município de Trindade, tanto com relação ao público alvo (professores dos anos 

finais) e ao conteúdo programático (conteúdo da Prova Brasil), compromete a garantia 

do padrão de qualidade de todo o currículo do ensino fundamental, pois negligencia a 

importância dos demais profissionais e de outros fatores, não menos importantes, no 

processo de ensino-aprendizagem. 

 
4.1.7 Propostas 

200.  Diante do exposto, recomenda-se que a SMEC promova ações de 

formação continuada para todos os professores da rede, tal como já previsto no seu 

Plano de Ação/2019 (Anexo 2 deste Relatório), a saber: curso destinado aos 

professores do ciclo de alfabetização e o curso de gestão de conteúdos e ensino-

aprendizagem, dentre outras que se fizerem oportunas de acordo com as carências 

identificadas pela SMEC. 

201. Recomenda-se também que a Secretaria considere o retorno das 

tutorias e paradas pedagógicas semanais, como forma de fortalecer as relações e 
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 promover as ações de planejamento dentro do ambiente escolar e no horário de 

trabalho (visto se tratar de um instrumento de formação em serviço, como previsto na 

LDB e na Resolução n° 008/2017 do CME, e também ser um anseio verificado junto 

aos diretores e coordenadores da rede). 

 

4.1.8 Benefícios esperados 

202. Espera-se que, com a ampliação da oferta das ações de formação 

continuada, haja melhoria da capacitação dos docentes com reflexo na sua motivação 

para o trabalho e, consequentemente, no desempenho dos alunos. 

 

4.2 Ausência de dotação orçamentária específica para os cursos de formação 

continuada 

 

4.2.1 Situação encontrada 

203. Nos trabalhos de levantamento inicial, bem como na execução da 

auditoria, não foi identificado na lei orçamentária anual para 2019, programa e/ou 

projeto/atividade com a respectiva dotação orçamentária relacionado às ações de 

formação continuada para os docentes do ensino fundamental. 

 
4.2.2 Critérios 

204. A viabilidade da execução de qualquer ação governamental que 

demande recursos públicos exige a previsão orçamentária e disponibilidade financeira 

do ente, para tanto o artigo 10 da Lei Municipal nº 1.626/15, Plano Municipal de 

Educação de Trindade, aduz que: 

 

O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais do 
município serão formulados de maneira a assegurar a consignação de 
dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias 
deste PME e com os respectivos planos de educação, a fim de viabilizar sua 
plena execução. 

 

205. Assim, tendo em vista o imperativo para a manutenção de ações 

formativas destinadas aos docentes, como já exposto no achado anterior, a ausência 

de dotação orçamentária torna um impeditivo ou limitador a sua execução. 
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 206. Ademais, os mecanismos do planejamento governamental em que a lei 

orçamentária anual (LOA) está inserida, além de viabilizar, confere legalidade e 

transparência à ação governamental, como previsto nos artigos 2° e 5° da Lei 

4.320/64: 

Art. 2° A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de 
forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho 
do Governo, obedecidos os princípios de unidade universalidade e 
anualidade. 
 
Art. 5º A Lei de Orçamento não consignará dotações globais destinadas a 
atender indiferentemente a despesas de pessoal, material, serviços de 
terceiros, transferências ou quaisquer outras, ressalvado o disposto no artigo 
20 e seu parágrafo único. 

 

4.2.3 Análise das evidências 

207. Na análise da Lei Orçamentária do Município de Trindade para o 

exercício de 2019 não foi identificado programa e/ou projeto/atividade com a 

respectiva dotação orçamentária relacionado às ações de formação continuada para 

os docentes do ensino fundamental. 

208.  Também corrobora essa evidência a afirmação da Superintendente 

Executiva de Ensino, em entrevista realizada em 03/06/2019 (item 4, PT 29), de que 

não há dotação orçamentária específica para as ações formativas. 

 
4.2.4 Causas 

209.  Segundo a equipe da SMEC, no painel de validação da matriz de 

planejamento, realizado em 16/05/2019, a Secretaria tem buscado junto à 

contabilidade municipal uma forma de deixar claro na LOA um percentual do 

orçamento destinado à formação/capacitação de profissionais. Todavia, a 

contabilidade responde que não pode “engessar” o planejamento. 

210. Desse modo, identificamos que a SMEC tem tido a iniciativa para 

alocação de recursos na LOA destinadas às ações de formação continuada para os 

docentes. Todavia, tal destinação tem encontrado óbice por parte dos órgãos do 

Poder Executivo responsáveis pela elaboração do projeto de lei orçamentária. 

Também contribui para isso a falta de conhecimento sobre a sistemática do orçamento 

público por parte da própria SMEC, que não tem conseguido refutar os argumentos 

contrários à alocação de recursos para as ações de formação continuada para os 

professores da rede municipal de ensino. 
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4.2.5 Efeitos e riscos 

211. Tendo em vista esse cenário, as ações formativas têm ficado restritas 

àquelas para as quais se têm parcerias (editoras) e/ou não há necessidade de 

desembolso financeiro por parte da SMEC, conforme fala da Superintendente de 

Ensino (PT 29, item 4). 

212. Essa condição gera o risco de um relacionamento clientelista entre o 

poder público e as editoras que se propõem a promover as ações de formação 

continuada para os professores da rede municipal de ensino de Trindade. 

213. Outro risco é o prejuízo das ações imprescindíveis para o aprimoramento 

profissional dos professores, tendo em vistas os objetivos e metas do ensino 

fundamental e as deficiências de ensino e aprendizagem constatadas nas avaliações 

diagnósticas, e para as quais não há disponibilidade entre as parcerias e demandam 

um investimento financeiro por parte do poder público municipal. 

 
4.2.6 Conclusão 

214.  É necessário que o Poder Executivo, na elaboração do orçamento 

municipal, considere a necessidade de destinar recursos para as ações de formação 

continuada dos professores da rede de ensino municipal. 

215. Destinar recursos na lei orçamentária para essas ações não se traduz 

no ‘engessamento’ do orçamento, pelo contrário, viabiliza a sua execução de uma 

maneira mais independente e qualitativa, além de demonstrar o compromisso da 

gestão municipal com a melhoria da qualidade do ensino.  

 
4.2.7 Propostas 

216. Considerando a competência, recomenda-se ao Poder Executivo de 

Trindade que, na elaboração da LOA, considere a inclusão de ações formativas para 

os professores do município (projetos e/ou atividades), com a respectiva dotação 

orçamentária, como forma de viabilizar a sua execução, atendendo às necessidades 

de formação e capacitação da rede. 

 
4.2.8 Benefícios esperados 

217.  Espera-se que haja maior oferta de ações formativas para os 

professores da rede municipal, englobando a todos os docentes, e, voltadas a sanar 
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 as deficiências de ensino e aprendizagem constatados nas avaliações diagnósticas, 

contribuindo para a promoção da qualidade do ensino, como propõe o artigo 206, VII 

da Constituição Federal, e, consequentemente, contribuindo para a melhoria do IDEB. 

 

4.3 Insuficiência das ações de promoção à saúde dos professores realizadas 

pela SMEC/Prefeitura 

 

4.3.1 Situação encontrada 

218. Embora seja uma prioridade prevista no PME, e tenha uma relação direta 

com o absenteísmo dos professores, a SMEC tem executado, de forma insuficiente, 

ações voltadas à promoção, prevenção, atenção e atendimento à saúde e à 

integridade física, mental e emocional dos profissionais da educação. 

 
4.3.2 Critérios 

219. A meta 7 do Plano Nacional de Educação, bem como do PME de 

Trindade, é fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e 

modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as 

seguintes médias nacionais para o IDEB: 

Tabela 3 – Médias nacionais para o IDEB 

IDEB 2015 2017 2019 2021 

Anos iniciais do ensino fundamental 5,2 5,5 5,7 6,0 

Anos finais do ensino fundamental 4,7 5,0 5,2 5,5 

Ensino médio 4,3 4,7 5,0 5,2 

Fonte: Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014) 

220. Como uma das estratégias para alcançar tal fim, o PME do município de 

Trindade, se propõe a: 

 

7.29. Estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para a promoção, 
prevenção, atenção e atendimento à saúde e à integridade física, mental e 
emocional dos (das) profissionais da educação, como condição para a 
melhoria da qualidade educacional. (Grifos acrescentados) 
 

221. Os recursos humanos, no caso os professores, são imprescindíveis para 

o alcance das metas propostas para o IDEB, pois é o trabalho do professor, árduo e 

diário, que irá promover o aprendizado dos alunos. 
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 222. Mas é necessário que o professor esteja bem, para que se faça presente 

e, estando presente, tenha condições físicas e emocionais para desempenhar seu 

trabalho de forma efetiva. 

223. Por isso, a legislação faz a conexão entre a meta do IDEB e a 

necessidade de se estabelecer ações efetivas, especificamente, voltadas para a 

promoção, prevenção, atenção e atendimento à saúde e à integridade física, mental 

e emocional dos profissionais da educação, como condição para a melhoria da 

qualidade educacional. 

 

4.3.3 Análise das evidências 

224. Inicialmente, durante os trabalhos de levantamento, a SMEC informou, 

mediante Ofício 448/2019 - item 11 (em resposta ao Ofício 29/2019-CEA), que "quanto 

a ações de cunho à promoção, prevenção e atendimento à saúde física e mental dos 

profissionais da educação previstas no PME 2015/2025 deste município (estratégia 

7.29) não foi iniciada nenhuma ação neste sentido em razão da não previsão 

orçamentária na Lei Orçamentária Anual – LOA; e que há vacinação anual dos 

professores contra a gripe H1N1 em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde 

conforme cronograma do Ministério da Saúde". 

225. Quanto à vacinação contra a gripe, é necessário salientar que os 

professores estão no rol do grupo de vacinação obrigatório e prioritário, e essa é uma 

ação desenvolvida pelo Ministério da Saúde, não se tratando de uma política realizada 

diretamente pela SMEC. 

226. Tendo isso em vista, posteriormente, em entrevista com a 

Superintendente Executiva de Ensino da SMEC (PT 29 - item 16), foi informado que 

a SMEC, como forma de contribuir para a efetividade da política nacional de 

vacinação, realizou parceria com a Secretaria de Saúde para que o atendimento aos 

professores fosse feito diretamente em cada IE da rede municipal. Ademais, que nas 

ações de formação continuada, procura-se trabalhar o assunto da educação 

socioemocional junto aos profissionais da educação, todavia, reconhece-se que, de 

maneira geral, as ações de promoção à saúde ainda são incipientes e precisam ser 

aperfeiçoadas. 

227. Durante os trabalhos de campo, nas entrevistas realizadas junto aos 

professores, 87,9% dos respondentes declararam que não há histórico de ações de 

promoção à saúde física e mental pela SMEC.  
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 228. Já quanto ao apoio à saúde física e mental dos professores pela SMEC, 

62,6% dos respondentes sentem-se totalmente insatisfeitos, 16,8% sentem-se 

insatisfeitos, e 14% declararam-se indiferentes, uma vez que não foram alvo desse 

apoio por parte da SMEC. 

229. Outro fator que evidencia a insuficiência dessas ações está relacionado 

ao local destinado ao seu descanso e conveniência dentro da unidade escolar.  

230. Durante as entrevistas com os professores, quando questionados sobre 

o espaço de convivência/descanso destinados aos docentes na escola em que atuam, 

20,6% afirmaram que estão totalmente insatisfeitos, 27,1% estão insatisfeitos e 12,1% 

declararam que não existe espaço para descanso/convivência. 

231. Além disso, pela verificação in loco da estrutura física das IEs e pelas 

entrevistas com os professores, pode-se concluir que os espaços para descanso e 

convivência são insuficientes e inadequados (em algumas IEs a sala dos professores 

não existe; em outras, está sendo compartilhada com sala de leitura, por exemplo). 

Para agravar este cenário, há IEs nas quais não existem banheiros reservados para 

o uso exclusivo de professores/funcionários. 

 
4.3.4 Causas 

232. Dentre as causas, destacamos a ausência de uma política de promoção 

à saúde dos professores pela SMEC, conforme preconizado na meta 7, estratégia 29 

do PME. Isto é, diante de tantas responsabilidades e a preocupação com o 

atingimento de certas metas, cujo foco principal tem sido os alunos, a gestão tem 

esquecido e negligenciado o bem-estar do seu corpo docente. 

233. Outra causa identificada no levantamento inicial (Ofício SMEC 448/2019 

– item 11 em resposta ao Ofício 29/2019-CEA) e nos trabalhos de campo, é a ausência 

de previsão orçamentária para o desenvolvimento de ações voltadas para a 

promoção, prevenção, atenção e atendimento à saúde e à integridade física, mental 

e emocional dos profissionais da educação. 

 
4.3.5 Efeitos e riscos 

234.  O principal risco identificado é a expressiva quantidade de profissionais 

da educação afastados por motivo de saúde e professores faltantes, conforme 

verifica-se no Relatório de Afastamentos dos servidores lotados na SMEC (1º 

semestre 2018, 2º semestre 2018, 1º semestre 2019, fornecido pela SMEC mediante 
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 Ofício 243/2019 em resposta à solicitação da equipe de auditoria, Ofício 13/2019-CEA 

- item 1).  Também corrobora esse efeito o Relatório Consolidado da Avaliação 

Institucional 2018, elaborado pela SMEC a partir de pesquisa realizada em todas as 

escolas de ensino fundamental, que traz a constatação das equipes gestoras 

(diretores, coordenadores pedagógicos e secretários) de que um dos principais 

problemas/dificuldades das IEs são as constantes faltas de professores e demais 

servidores (item 12 docs. Ofício 30/2019-SMEC). 

235. Essa falta constante de professores, por sua vez, prejudica a 

continuidade do aprendizado, e, consequentemente, afeta o desempenho escolar do 

aluno. 

236. De outro modo, indiretamente, esse quadro também causa impacto no 

RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) do município, uma vez que esses 

afastamentos são custeados pelo RPPS, afetando o seu equilíbrio financeiro. 

237. Por fim, outro efeito percebido durante os encontros é o sentimento de 

desvalorização dos professores por parte da SMEC/Prefeitura, por conta do 

descrédito em relação às questões de saúde física e socioemocional do corpo 

docente. 

 
4.3.6 Conclusão 

238. A questão da promoção, prevenção, atenção e atendimento à saúde e à 

integridade física, mental e emocional dos profissionais da educação deve ser tratada 

com mais zelo pela gestão municipal, uma vez que é uma das condições para a 

melhoria da qualidade educacional, que têm efeitos que vão além do IDEB, pois 

impacta no próprio clima organizacional das instituições municipais de ensino. 

239. Negligenciar a saúde do professor é desvalorizar a sua importância 

como profissional no processo de ensino-aprendizagem e esquecer da sua condição 

que, enquanto ser humano, sente no físico e no emocional as consequências da rotina 

de trabalho que exige zelo, dedicação, paciência, além cumprir com as determinações 

do próprio ofício que extrapolam os limites da sala de aula. 

 
4.3.7 Propostas 

240. Diante do exposto, recomenda-se à SMEC que inclua na proposta 

orçamentária dotação específica para ações voltadas à promoção, prevenção, 

atenção e atendimento à saúde e à integridade física, mental e emocional dos 
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 profissionais da educação, bem como que, a partir de dados objetivos (índice de 

absenteísmo, motivos dos afastamentos por doença e etc.), elabore política de 

promoção à saúde dos profissionais da educação, que contemple, dentre outras: 

ações formativas voltadas para a saúde socioemocional (de forma periódica); 

adequação dos espaços de descanso/convivência dos professores; ações 

intersetoriais envolvendo a Secretaria de Saúde (medicina preventiva, por exemplo) e 

Secretaria de Esportes (ginástica laboral), por exemplo. 

 
4.3.8 Benefícios esperados 

241. Espera-se com a implementação das medidas propostas que haja: 

diminuição do índice de absenteísmo (número de faltas) e afastamentos por doença; 

aumento da satisfação dos professores no ambiente escolar, com potencial para 

melhorar a qualidade e os resultados do aprendizado dos alunos; diminuição do 

impacto negativo que as ausências frequentes de professores causam no 

desempenho escolar dos alunos. 

 

4.4 Algumas instituições educacionais possuem turmas com quantitativo de 

alunos matriculados acima da capacidade física ou capacidade legal da série 

 

4.4.1 Situação encontrada 

242. De acordo com a pesquisa realizada durante a auditoria, constatou-se 

que há superlotação de salas de aulas, situação esta que tem impactado no 

desempenho dos professores quanto ao ensino e, consequentemente, no 

aprendizado dos alunos. 

 

4.4.2 Critérios 

243. Preliminarmente, cabe destacar que a Resolução CME nº 008/2017, 

trata do quantitativo de alunos por sala, dispondo que a relação adequada entre o 

número de educandos e o de profissionais da educação deve considerar os objetivos 

do ensino fundamental, as características das diversas fases do desenvolvimento 

humano e as necessidades pedagógicas específicas do processo ensino-

aprendizagem (artigo 18). 

244. Para tanto recomenda que o número por ano/série não ultrapasse o 

estabelecido nos incisos I, II e III do artigo 19 da Resolução (até 25 nos três primeiros 
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 anos do ensino fundamental; até 30 nos 4º, 5º e 6º anos; e até 35 nos três últimos 

anos do ensino fundamental), o que se denomina de capacidade legal de cada 

série/ano. 

245. Além disso, o artigo 20 desta Resolução prevê que, além dos requisitos 

acima citados, o número total de alunos por sala deve observar a metragem mínima 

de 1,20 m² por aluno e de 2,50 m² para o professor (capacidade física da sala de aula). 

246. Nesse contexto, as Diretrizes Operacionais do Ensino Fundamental da 

SMEC (Seção XVI, páginas 55-56) replica as previsões de número de alunos por sala 

contidas na Resolução, razão pela qual as IEs do município devem observar esses 

quantitativos. 

 
4.4.3 Análise das evidências 

247. No documento Plano de Ação 2019/SMEC (Anexo 2 deste Relatório) 

estão planejadas diversas ações voltadas para a busca ativa e matrícula, tais como: 

realização de recenseamento da população de 0 a 17 anos e abertura de salas para 

o atendimento da demanda da educação. Contudo, até o momento não foram 

disponibilizados documentos que demonstrem que a SMEC tenha executado 

efetivamente estudos voltados para o acompanhamento da demanda da rede 

municipal. 

248. Um retrato dessa situação pode ser evidenciado nos Demonstrativos de 

Vagas e Matrículas, mediante os Relatórios de Turmas Ativas, gerados pelo SIGE 

(Sistema de Gestão Escolar da Secretaria Estadual de Educação de Goiás), que 

trazem por escola, e suas respectivas extensões, a capacidade física da sala, a 

capacidade legal da série, a quantidade de alunos matriculados e os excedentes. Das 

293 turmas ativas no ensino fundamental regular, 137 turmas, ou seja, 47% estão com 

alunos excedentes, seja devido ao excesso em relação à capacidade física seja em 

relação à capacidade legal (Docs. Ofício 009/2019-CEA, item 3, letra ‘h’). 

249. Quanto às estratégias da SMEC para minimizar o impacto do problema 

da lotação em algumas turmas, a Secretaria informou que: 

[...] dentro das possibilidades e, dependendo da região do município 
atendemos o número de alunos de acordo com a Resolução, mas há casos 
em que a demanda por vaga é superior ao número de alunos previstos na 
Resolução e há também situações em que existem turmas com um número 
bem menor de alunos. Diante da real situação e tendo em vista o direito à 
educação, são adotadas ações que garantam seu acesso e permanência, 
mesmo que para isso, em alguns casos, exceda o número de alunos por 
turma (Ofício 448/2019-SMEC em resposta ao Ofício 029/2019-CEA). 
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250. Adicionalmente, na entrevista com a Superintendente Executiva de 

Ensino (PT 29, item 15), foi informado sobre o problema de superlotação em algumas 

turmas, destacando-se que "a principal estratégia é a construção de novas salas de 

aula com recursos próprios do município. Enquanto a superlotação não é resolvida, a 

SMEC tem dado apoio pedagógico para garantir a qualidade do trabalho 

desenvolvido". 

251. Quanto à situação dos professores que atuam nas turmas lotadas, 

mesmo considerando a existência de ações estratégicas previstas pela SMEC para 

minimizar este problema, tem-se que o relatório Consolidado da Avaliação 

Institucional 2018 elaborado pela SMEC traz como um dos principais 

problemas/dificuldades apontados por professores/monitores/profissionais de apoio, 

a situação de superlotação em algumas turmas (Docs. Ofício 30/2019-SMEC, item 12, 

letra ‘d’). 

252. Nos trabalhos de campo, durante as entrevistas com professores, esta 

situação foi confirmada, uma vez que 78,5% dos respondentes declararam que o 

quantitativo de alunos por sala tem dificultado o trabalho docente. Esta situação é 

agravada quando comparada com a percepção dos professores sobre as condições 

de trabalho propiciadas pelo ambiente físico das escolas, já que para 45,8% dos 

respondentes as condições são razoáveis, para 16,8% são ruins e para 5,6% são 

péssimas.  

253. Além disso, nas observações feitas pelos professores apareceram 

alguns assuntos não contemplados no questionário, mas dentro do escopo da 

auditoria e da problemática do número de alunos por sala, tais como: déficit de 

professores regentes concursados em sala de aula; déficit de profissionais de apoio e 

salas multisseriadas em algumas escolas, incluindo a única existente na área rural. 

254. Corroborando com a percepção sobre a problemática de salas 

superlotadas, nas entrevistas com os coordenadores pedagógicos, a questão das 

salas lotadas e das salas multisseriadas surgiram como motivos que dificultam o 

trabalho docente. 

 

4.4.4 Causas 

255. Pode-se apontar como causa para a situação relatada o déficit de 

número de salas nas IEs para atender a real demanda da rede. Assim, em razão da 
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 necessidade de viabilizar o acesso universal aos educandos, a Secretaria se vê 

obrigada a alocar todos os alunos que buscam se matricular, ainda que as 

capacidades físicas e legais das salas de aula sejam ultrapassadas. 

256. Além disso, verificou-se também como causa do achado, deficiências no 

planejamento da SMEC para o adequado reordenamento da rede, uma vez que os 

estudos para acompanhar a demanda por vagas (estudo de rede, minicenso, etc.) não 

têm sido efetivamente executados pela SMEC. 

257. Conforme relatado pelas servidoras responsáveis pela busca ativa no 

município, o minicenso (determinação do CME) ainda não foi iniciado, pois a 

Secretaria dependeria de parceira com as assistentes sociais para realizá-lo, além de 

depender do fornecimento de informações de outras secretarias do município, como, 

por exemplo, a Secretaria Municipal de Saúde, que não tem constância no repasse 

das informações necessárias. 

258. Diante disso, a questão do déficit de salas tende a permanecer e se 

agravar a cada ano letivo. 

259. Por fim, verificou-se que as matrículas excedentes, provenientes de 

decisões judiciais, demandas do Ministério Público Estadual e do Conselho Tutelar 

contribuem para agravar a situação, uma vez que impacta no planejamento da 

Secretaria para atender a demanda inicialmente identificada. 

 
4.4.5 Efeitos e riscos 

260. Observou-se, como efeito da situação encontrada, a superlotação de 

diversas salas de aula no município, o que acarreta prejuízo para o trabalho docente 

e, consequentemente, para o aprendizado dos alunos, impactando no desempenho 

da RME. 

261. Além disso, verificou-se a existências de turmas multisseriadas5 (forma 

de organização de ensino na qual o professor trabalha, na mesma sala de aula, com 

várias séries do ensino fundamental simultaneamente, tendo de atender a alunos com 

idades e níveis de conhecimento diferentes), que também tem potencial de prejudicar 

o aprendizado na rede. 

 
4.4.6 Conclusão 

                                                           
5 Para apreender o conceito de turmas multisseriadas e seu impacto na qualidade do ensino, vide Anexo 4 deste Relatório 
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 262. Pelo exposto, há necessidade urgente de melhoria das condições de 

salubridade das salas de aula no sentido de se adequar a quantidade de alunos ao 

tamanho físico da sala de aula, observando-se tanto o aspecto físico bem como o 

legal. 

263. Para isso, necessário que sejam desenvolvidos no município 

estudos/ações adequados ao planejamento para reordenamento da rede, visando 

atender a real demanda por vaga, e objetivando que a situação encontrada não se 

perpetue e/ou agrave. 

 
4.4.7 Propostas 

264. Nesse sentido, recomenda-se à Prefeitura e à SMEC que realizem o 

minicenso escolar, inclusive viabilizando parcerias entre as diversas Secretarias 

envolvidas (Secretaria de Saúde; Secretaria de Assistência Social; etc.), de modo a 

identificar a real demanda por vagas no ensino fundamental, para permitir o adequado 

reordenamento e planejamento para os próximos anos letivos (inclusive com a 

construção de salas de aula, se for o caso). 

 
4.4.8 Benefícios esperados 

265. Como resultados dessa proposta, espera-se permitir um estudo de rede 

baseado em dados que retratem a real demanda por vagas no ensino fundamental, 

mediante o minicenso e outros instrumentos pertinentes para o adequado 

reordenamento da rede, bem como minimizar os efeitos decorrentes de salas lotadas, 

melhorando as condições para o trabalho docente, e, consequentemente, o 

aprendizado dos alunos. 

 

4.5 Falta de regulamentação para promoção, demora e discricionariedade na 

concessão das progressões e gratificação de titularidade 

 
4.5.1 Situação encontrada 

266. Não existe regulamentação para a adequação anual que permita a cada 

Professor Pedagogo, nível Professor P-III, com formação devida, ser promovido para 

P-IV, P-V ou P-VI, conforme o caso. Adicionalmente, há demora e discricionariedade 

na concessão das progressões e gratificações de titularidade. 
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4.5.2 Critérios 

267. O Estatuto do Magistério de Trindade (Lei nº 556/1991 e alterações 

posteriores) prevê, como direito dos professores, a promoção na carreira, que se dá 

mediante habilitação, nos seguintes termos: 

 

Art. 11. Promoção é a elevação do professor efetivo e estável, por habilitação, 
por cargo vago superior ao que ocupa. 
Art. 12. A promoção por habilitação dar-se-á mediante existência de vaga, a 
requerimento do interessado, desde que comprove habilitação para o cargo 
pretendido. 

 

268. No mesmo sentido, em relação a esse direito dos profissionais da 

educação, o PME (estratégia 16.8) garante o direito à promoção dentro do plano de 

carreira aos professores que fizerem pós-graduação, devendo ficar estabelecido na 

legislação a adequação anual para permitir que cada profissional com a formação 

devida tenha sua promoção. 

269. Vale destacar, ainda, que o Estatuto do Magistério traz a previsão (artigo 

214) do quantitativo de cargos de professor de cada nível no município, que 

atualmente, conforme informação trazida pela SMEC (Ofício nº 813/2019 SMEC, em 

resposta ao ofício nº 041/2019 CEA), se encontra conforme apresentado na tabela 

abaixo: 

Tabela 4 – Quantitativo de cargos de professor no município 

 

 

 

 

 

Fonte: Lei Municipal nº 556/91, atualizada pela Lei nº Municipal nº 1.370/2011 

 

270. O parágrafo único deste artigo prevê que: 

Parágrafo Único – O número de cargos na carreira do magistério será 
constantemente atualizado, visando atender às reais necessidades de 
expansão do processo educacional. As previsões de aumento dos cargos 

Quadro permanente: Quantitativo 
Professor P-I 05 
Professor P-II - 
Professor P-III 600 
Professor P-IV 100 
Professor P-V 100 
Professor P-VI - 
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 serão feitas com antecedência a permitir a inclusão dos acréscimos na 
proposta orçamentária do Município. (Grifos acrescentados) 

 

271. Diante disso, verifica-se que, embora o Estatuto condicione a promoção 

do professor à existência de vagas no cargo superior, é obrigação do município 

atualizar constantemente esse número de vagas, de forma a refletir as necessidades 

do processo educacional e de forma a atender ao que dispõe a estratégia 16.8 do 

PME, permitindo que a cada professor habilitado seja garantido o direito de promover. 

272. Tanto que o próprio artigo 209 do Estatuto dispõe que os professores da 

carreira do magistério ficam automaticamente providos nos cargos que lhes 

competirem de acordo com as habilitações que possuírem. 

273. Do mesmo modo, em relação à progressão na carreira, o Estatuto do 

Magistério de Trindade dispõe que é direito dos professores da carreira progredirem, 

de uma referência para a outra posterior nos vários níveis indicadores da carreira 

(artigo 217 c/c artigo 228), sendo que o PME também estipula a garantia de 

oportunidades efetivas de atualização na carreira e de progressão para cada 

profissional (artigo 13). 

274. Ainda, o Estatuto prevê como direito dos professores do município a 

gratificação de titularidade, a ser concedida ao professor do quadro permanente do 

magistério que apresentar certificados de cursos de aperfeiçoamento ou 

especialização na área da educação (artigos 56 e 57). 

275. Isto posto, para atender-se ao que determinam o Estatuto do Magistério 

de Trindade e o PME quanto à valorização dos profissionais do magistério, bem como 

para buscar-se garantir o padrão mínimo de qualidade na educação básica, devem 

ser garantidos efetivamente aos professores da rede as progressões e promoções na 

carreira e a concessão da gratificação de titularidade quando preenchidos os 

requisitos constantes da lei. 

 
4.5.3 Análise das evidências 

276. Inicialmente em relação à promoção dos servidores, a SMEC informou 

que existe a previsão desse direito no Plano de Carreira dos Servidores do Município, 

contudo não há regulamentação específica para os profissionais da educação. 

277. Em razão disso, as promoções têm sido concedidas mediante lista de 

espera, de forma discricionária, conforme as possibilidades orçamentárias da 
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 educação. Em relação às pleiteadas em 2019, foi informado que metade dos pedidos 

estava em perspectiva de serem concedidos até o final deste exercício e a outra 

metade até o final do próximo exercício (itens 12 e 13 do PT 29). 

278. Contudo, nas visitas às IEs, a equipe de auditoria constatou que, na 

verdade, vários pedidos de promoção dos professores vêm sendo indeferidos no 

decorrer dos anos, além de outros professores alegarem que aguardam as promoções 

por vários anos, sendo que alguns conseguem em um interstício de tempo bem menor. 

Vale ressaltar, inclusive, que a questão da discricionariedade na concessão das 

promoções foi a reclamação mais uníssona dos professores entrevistados. 

279. Assim, verifica-se que não são observados critérios objetivos na 

concessão das promoções dos profissionais da educação, o que tem causado um 

sentimento generalizado de desvalorização nos servidores da carreira. 

280. Conforme apontado pela SMEC e pela Procuradoria do Município, em 

reunião realizada para validar a matriz de achados desta auditoria (PT 42), esta 

situação se dá, em primeiro lugar, porque existem vagas limitadas para cada nível do 

cargo de professor. 

281. Assim, quando são protocolados pedidos de concessão da promoção, 

esses processos ficam retidos no RH (setor de recursos humanos) da Prefeitura, até 

que surjam vagas no nível para o qual são pleiteadas as promoções. Quando essas 

vagas surgem, o RH repassa uma quantidade de processos à PGM (Procuradoria 

Geral do Município) para análise. Quando ocorrem situações de empate entre os 

requerentes, segundo a Procuradora, são observados, para concessão ou 

indeferimento, os critérios definidos no Estatuto do Magistério, a saber: maior tempo 

de efetivo serviço no magistério; maior número de horas em títulos de qualificação; 

maior tempo de serviço público no município. 

282. Porém, observa-se que existem falhas nesse processo, uma vez que, 

em relação aos pedidos que ficam retidos no RH, não foi mencionado quais critérios 

são utilizados para definir o quantitativo e quais deles devem ser encaminhados à 

PGM para análise quando do surgimento de vagas para a promoção, sendo que foi 

informado que a ordem cronológica de autuação do processo não é um critério 

considerado. 

283. Essas situações vão de encontro ao que determina o PME em relação à 

necessidade de adequação anual para permitir que cada profissional com a formação 
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 devida tenha sua promoção, bem como ao que estabelece o próprio Estatuto do 

Magistério em relação à necessidade de atualização constante do número de cargos 

na carreira do magistério, além de afrontar os princípios da legalidade, moralidade e 

impessoalidade, em razão da subjetividade detectada na tramitação dos pedidos de 

concessão da promoção. 

284. Já em relação à progressão na carreira e à concessão da gratificação de 

titularidade, verificou-se que tem ocorrido demora injustificada na tramitação dos 

pedidos que envolvem esses dois direitos, conforme apontado pelos professores 

entrevistados quando das visitas às IEs. 

285. Essa demora também foi reconhecida pela Procuradoria do Município, 

na reunião de validação da matriz de achados (PT 42), apontando-se que quando 

esses pedidos chegam à PGM são analisados dentro do prazo de 15 dias; contudo, 

quando há o deferimento, são encaminhados para a Secretaria de Planejamento 

(SEGPLAN), onde estão ficando parados. 

286. Conforme relatado, isso ocorre porque a SEGPLAN tem uma orientação 

no sentido de que tais pedidos sejam deferidos aos poucos para não sobrecarregar 

financeiramente o município, o que viola as disposições do Estatuto do Magistério de 

Trindade (artigos 56 a 57 e 217 c/c 228) e do PME (artigo 13). 

287.  Diante das situações expostas, verifica-se que alguns dos direitos dos 

profissionais de educação do município têm sido negligenciados, principalmente em 

razão da discricionariedade na análise e na concessão desses pleitos, bem como pela 

não atualização da legislação que os regulamenta.  

288. Isso pode ser evidenciado por meio das respostas dos professores em 

relação ao reconhecimento de seus direitos. Questionados em relação a como ocorre 

esse reconhecimento, 46,7% dos entrevistados responderam que o reconhecimento 

desses seus direitos ocorre de forma administrativa, mas há demora no processo de 

análise; 37,4%, responderam que as concessões não vêm ocorrendo de forma 

administrativa, mesmo que os professores instruam os processos com todos os 

documentos exigidos por lei; e apenas 1,9% respondeu que a concessão ocorre 

administrativamente, sem dificuldade por parte da Secretaria. 

289. Ou seja, vislumbra-se que não há uniformidade no tratamento dos 

pedidos, uma vez que alguns professores (embora um percentual ínfimo) conseguem 

a concessão de suas promoções, progressões e/ou gratificação de titularidade sem 
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 embaraços no trâmite, enquanto outros relatam demora no processo e outros nem 

chegam a conseguir esses benefícios. 

 
4.5.4 Causas 

290. Quanto à discricionariedade na concessão das promoções dos 

profissionais do magistério, têm-se como causa, em primeiro lugar, a defasagem do 

Estatuto do Magistério de Trindade e suas legislações alteradoras, que regulamentam 

esses direitos e não têm mais refletido a realidade da educação do município, 

principalmente em relação ao quantitativo de vagas para cada cargo. 

291. Pode-se, ainda, apontar como causa para essa situação, a ausência de 

regulamentação para a concessão administrativa das promoções, definindo critérios 

objetivos em relação ao trâmite dos pedidos. 

292. Já em relação à demora na concessão das progressões e gratificações 

de titularidade, pode-se apontar como causa a intencionalidade do município de 

retardar essas concessões, objetivando não se sobrecarregar financeiramente. 

293. Além disso, a própria restrição orçamentária e financeira pode ser 

mencionada como causa das duas situações trazidas acima. 

 

4.5.5 Efeitos e riscos 

294. A defasagem da legislação que regulamenta as promoções, progressões 

e titularidade dos profissionais da educação de Trindade, a ausência de 

regulamentação nesse sentido e a demora na concessão desses direitos ocasionam 

prejuízos à gestão de pessoal da SMEC, principalmente no que se refere à 

insatisfação desses profissionais e o sentimento generalizado de desvalorização, o 

que pode comprometer o desempenho dos professores e afetar a relação ensino-

aprendizagem. 

295. Além disso, acarretam a falta de incentivos para que os professores 

busquem atualização e qualificação profissional, o que pode impactar na qualidade do 

ensino da RME. 

 
4.5.6 Conclusão 

296. Diante do exposto, necessário que a SMEC adote providências visando 

sanar as situações relatadas, de modo que haja diminuição do sentimento de 
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 desvalorização dos profissionais do município e de dar cumprimento ao que 

determinam o Estatuto do Magistério e o Plano Municipal de Educação de Trindade. 

 
4.5.7 Propostas 

297. Assim, recomenda-se à SMEC que proponha aos órgãos/poderes 

responsáveis do município, a necessária atualização legislativa do Estatuto do 

Magistério, observando-se, se for o caso, as diretrizes para elaboração ou adequação 

dos planos de carreira e remuneração da Rede de assistência técnica - Rede PCR6. 

298. Recomenda-se, ainda, que seja elaborada regulamentação quanto à 

concessão das promoções, progressões e gratificações de titularidade dos 

profissionais do magistério.  

299. Recomenda-se também à SMEC e à Prefeitura que, enquanto a 

atualização legislativa e a regulamentação propostas acima não ocorrerem, garantam 

a regular tramitação dos processos administrativos de concessão de promoção, 

progressão e gratificação de titularidade, mediante o estabelecimento de critérios 

objetivos e transparentes (que garantam a isonomia e a observância da ordem 

cronológica dos processos e evite a concessão de benefício de forma discricionária), 

visando atender às disposições do Estatuto do Magistério (artigos 56, 57, 214 § único, 

217 e 228) e do PME (artigo 13 e estratégia 16.8). 

 
4.5.8 Benefícios esperados 

300. Espera-se que com a implementação das recomendações acima 

expostas, que haja transparência em relação às regras de concessão das promoções, 

progressões e titularidade dos professores do município, bem como a adoção de 

critérios objetivos na análise dos pedidos que envolvam esses direitos. 

301. Com isso, espera-se aumentar a satisfação desses profissionais em 

relação à carreira no município e incentivá-los a buscar atualização e qualificação 

profissional, de modo a refletir no desempenho dos professores e melhorar a relação 

ensino-aprendizagem e a qualidade do ensino municipal. 

 

                                                           
6 Rede de Assistência Técnica para Elaboração ou Adequação dos Planos de Carreira e Remuneração – Rede PCR, da UNDIME 
Goiás, SEDUCE, em parceria com o MEC. Veja mais em: https://undime.org.br/noticia/30-08-2017-17-05-rede-pcr-planos-de-
carreira-e-remuneracao 
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 4.6 As regras de modulação da carga horária dos professores não estão 

objetivamente sistematizadas  

 
4.6.1 Situação encontrada 

302. Constatou-se, durante a auditoria, que a modulação da carga horária dos 

profissionais da educação do município ocorrida na prática se dá de maneira diversa 

da preconizada pelo Estatuto do Magistério, sem que exista regulamentação 

específica sobre essa situação. 

303. Isso faz com que os professores não tenham clareza em relação aos 

seus direitos e deveres, gerando insatisfação e sentimento de desvalorização, o que 

pode impactar no clima organizacional e no desempenho desses profissionais. 

 

4.6.2 Critérios 

304. Inicialmente, em relação à jornada de trabalho dos profissionais da 

educação do município, o Estatuto do Magistério de Trindade (Lei Municipal nº 556/91) 

estipula que esta é fixada em vinte, trinta ou quarenta horas semanais, de acordo com 

o quadro de pessoal e com vencimento correspondente à respectiva jornada (artigo 

110). 

305. Quanto à maneira com que essa jornada de trabalho é modulada, as 

Diretrizes Operacionais 2019/2020 do Ensino Fundamental, elaboradas pela SMEC, 

estabelecem que a atuação dos professores de 1º a 9º anos do ensino fundamental 

são modulados com a carga horária de trinta (30) horas semanais, mais vinte por cento 

(20%) de efetiva regência. 

306. Além disso, em relação ao professor com regência de classe, de acordo 

com o estipulado no artigo 111 do Estatuto do Magistério, trinta por cento (30%) de 

sua jornada de trabalho será destinada a planejamento das tarefas docentes e a 

atendimento individual de alunos, pais ou responsáveis, a título de hora-atividade. 

307. Conforme previsto ainda neste artigo, esse tempo destinado a 

planejamento deve ser cumprido na unidade escolar. Inclusive, essa é uma diretriz do 

PME, que estabelece, em seu artigo 13, V, que o padrão mínimo de qualidade da 

educação básica será garantido mediante jornada de trabalho dos profissionais do 

magistério com previsão de período específico semanal para atividade de 

planejamento e estudo, cumprido no estabelecimento escolar. 
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4.6.3 Análise das evidências 

308. Objetivando identificar como ocorre o processo de modulação da carga 

horária dos professores da RME de Trindade, a equipe de auditoria solicitou 

esclarecimentos à SMEC quanto ao procedimento por ela adotado. 

309. Em resposta (Ofício nº 813/2019 SMEC), foi informado que todos os 

professores regentes do ensino fundamental são modulados com jornada de 30 horas 

semanais, sendo que os dos anos finais assumem 21 horas semanais, sendo que os 

trinta por cento da jornada destinados à hora-atividade são cumpridos fora do 

estabelecimento escolar e destinados ao planejamento das atividades. 

310. Além disso, em relação ao planejamento realizado no estabelecimento 

escolar, foi informado que este ocorre uma vez por mês dentro das vinte e uma horas 

que os professores cumprem na IE, consistindo em reuniões de trabalho coletivos, 

quando não é o caso de realização de conselho de classe. 

311. Diante disso, é possível perceber que a sistemática adotada pela SMEC 

para modular a carga horária dos professores regentes do ensino fundamental é 

diversa da preconizada pelo Estatuto do Magistério e pelo PME, uma vez que o tempo 

destinado a planejamento (30% da jornada de trabalho) é abatido do período que o 

professor deve cumprir no estabelecimento de ensino. 

312.  De acordo com relatos dos gestores das SMEC, essa sistemática é 

adotada, em razão de ser dada a opção ao professor de cumprir o período relacionado 

ao planejamento fora do estabelecimento escolar, tendo em vista que muitos 

professores realizam dobras ou substituições na mesma ou em outra IE, sendo mais 

difícil para eles cumprir a hora-atividade na unidade escolar. 

313. Contudo, essa opção mencionada não está regulamentada pela 

Secretaria, o que tem ocasionado falta de clareza quanto às regras de modulação 

dessa carga horária dos professores e falta de esclarecimento, inclusive, quanto aos 

seus direitos e deveres, gerando insatisfação desses profissionais. 

314. Tanto é que, dos professores que responderam aos questionários 

aplicados nas visitas às IEs, apenas 29,9% deles assinalaram que a distribuição de 

sua carga horária comporta tempo para planejamento. 

315. Ou seja, a maioria dos professores não tem compreendido que os trinta 

por cento de sua jornada de trabalho reservados para a hora-atividade têm sido 
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 garantidos uma vez que eles cumprem no estabelecimento escolar apenas 21h das 

30h semanais determinadas no Estatuto do Magistério e nas Diretrizes Operacionais 

do Ensino Fundamental. 

316.  Conforme mencionado, esse equívoco gera sentimento de 

desvalorização nos professores, que comparam sua situação com a de profissionais 

de outros municípios, que adotam estratégias variadas para a gestão das horas-

atividades visando favorecer a qualidade do planejamento das aulas e o 

acompanhamento pelas coordenações pedagógicas das escolas, a saber: a) 

cumprimento das horas-atividades fora da unidade escolar, com o lançamento do 

planejamento das aulas em sistema informatizado que possibilita a validação pela 

coordenação pedagógica, somado a garantia de tempo pedagógico na unidade 

escolar para que professor e coordenação conversem sobre o planejamento das 

aulas, no período destinado às aulas de educação física, por exemplo; b) cumprimento 

de 1/3 das horas-atividades na unidade escolar uma vez por semana, garantindo tempo 

pedagógico entre professor e coordenação, mediante elaboração de escala que 

contemple horários de atendimento especiais para atender aos professores que fazem 

dobra/substituições e/ou atuam em outras redes municipais/estadual. 

317. Além disso, verifica-se que há falta de esclarecimento quanto às 

obrigações relacionadas à regência, sendo que, conforme, estabelecido no Estatuto 

do Magistério (artigo 111), os trinta por cento da jornada do professor regente 

reservados para hora-atividade englobam, além do planejamento, a necessidade de 

atendimento especializado a alunos e pais de alunos. 

318. Assim, há necessidade de que seja melhor esclarecido aos professores, 

de preferência por meio de regulamentação, que sua jornada de trabalho já comporta 

o tempo reservado para a hora-atividade estipulado no Estatuto do Magistério, sendo 

que, atualmente, a regra na RME de Trindade é que esse tempo seja cumprido fora 

da unidade escolar. Além disso, também é necessário que fique claro que esse tempo 

de hora-atividade, computado na carga horária dos professores regentes, também é 

destinado a atendimento de alunos e pais de alunos, de forma que esses profissionais 

tenham clareza quanto às suas atribuições, de forma que não haja insatisfação 

motivada por equívocos. 

319. Vale destacar ainda que os professores também relataram à equipe de 

auditoria que aqueles que realizam dobras ou substituições são orientados a não 
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 registrar a frequência na IE em que é feita essa dobra/substituição, além de 

informarem que nos casos em que há necessidade de apresentação de atestados 

médicos, por exemplo, a SMEC só aceita esse atestado em relação à IE em que o 

professor tem sede. 

320. Diante disso, verifica-se que em relação às dobras e substituições, as 

regras relacionadas à jornada de trabalho nesses casos não estão bem definidas, 

sendo que não foi constatada nos normativos apresentados regulamentação dessas 

situações específicas. 

 

4.6.4 Causas 

321. A situação encontrada se dá, em primeiro lugar pela ausência de 

regulamentação específica (portaria, por exemplo) em relação ao processo de 

modulação da carga horária na RME de Trindade. Tendo em vista que a sistemática 

adotada pela SMEC é diversa da preconizada no Estatuto do Magistério e no PME, 

seria necessário haver regulamento que trouxesse de forma clara as regras adotadas 

pelo município, em razão de suas especificidades. 

322. Tal situação também é causada pelo elevado número de professores 

que realizam dobras e substituições na rede, o que gera indisponibilidade de tempo 

para o planejamento e demais atividades que devem ser realizadas na unidade 

escolar. 

323. Por fim, vale destacar que, conforme observado nas IEs visitadas e 

constatado pelos professores nos questionários aplicados, boa parte das instituições 

da rede não dispõem de espaços físicos adequados para o planejamento (85% 

responderam nesse sentido), o que igualmente contribui para gerar a situação 

encontrada relatada neste Capítulo. 

 
4.6.5 Efeitos e riscos 

324.              A ausência de sistematização objetiva das regras de modulação da carga 

horária tem ocasionado falta de clareza por parte dos professores sobre seus direitos 

e deveres em relação às possibilidades de cumprimento da parte reservada para 

planejamento dentro e fora do estabelecimento escolar, em especial nos casos 

daqueles que fazem dobras e substituições. 
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 325.               Também ocasiona um sentimento de desvalorização dos professores, 

pois eles entendem que deveria haver tempo reservado para planejamento na unidade 

escolar, não compreendendo que o restante do tempo reservado está contemplado 

na modulação de sua carga horária, uma vez que cumprem apenas 21 das 30 horas 

devidas. 

 
4.6.6 Conclusão 

326.               Diante disso, necessário que sejam sistematizadas de forma objetiva as 

regras relativas à modulação da carga horária dos professores regentes, de forma que 

não haja dúvidas ou contradições e de forma que fiquem claros os direitos e deveres 

dos profissionais da rede, para que não perpetue o sentimento de desvalorização que 

foi percebido durante a auditoria. Do contrário, pode-se comprometer a qualidade do 

planejamento das aulas pelos professores e o efetivo acompanhamento desse 

planejamento pelas coordenações pedagógicas das escolas. 

 

4.6.7 Propostas 

327. Nesse contexto, recomenda-se à SMEC que regulamente as regras 

vigentes relativas à modulação da carga horária dos professores, inclusive quanto à 

gestão das horas-atividades e ao regime de dobras e substituições, de modo a atender 

as necessidades da rede e das escolas e de modo a dar transparência aos 

professores em relação aos critérios adotados e à legislação adotada. 

 
4.6.8 Benefícios esperados 

328. Como efeitos dessas propostas, espera-se promover maior clareza e 

objetividade na modulação da carga horária dos professores, de forma a refletir em 

melhorias na gestão de professores e diminuir a sensação de desvalorização, 

impactando positivamente no desempenho dos profissionais da RME e, 

consequentemente, na qualidade do ensino. 

 

5. DA GESTÃO DA REDE FÍSICA 

329. O presente capítulo tem por objetivo analisar de que forma a gestão da 

rede física da SMEC tem proporcionado condições adequadas para o atendimento 

das demandas das instituições educacionais objeto desta auditoria.   
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 330. Para isso, pretende-se identificar de que maneira têm sido realizadas as 

manutenções e reparos nos espaços físicos das instituições, bem como ações 

voltadas à questão da salubridade e segurança patrimonial dos ambientes 

educacionais, verificando se a Secretaria realiza adequado planejamento para essas 

atividades. 

331. A elucidação dessas questões envolveu a realização de entrevistas 

estruturadas com os diretores, aplicação de questionários com coordenadores 

pedagógicos, professores, pais e alunos, bem como a vistoria da estrutura física das 

IEs, valendo-se de listas de verificação (checklist), corroboradas por registros 

fotográficos (vide Apêndices 1 e 3 deste Relatório). 

332. As seções seguintes descrevem as situações encontradas decorrentes 

da investigação, tratando da escassez de ações planejadas e preventivas que visem 

à adequação do ambiente educacional, da insuficiência de ações voltadas à 

segurança patrimonial das instituições educacionais e da ausência de registros e 

prestações de contas dos insumos que a equipe de manutenção utiliza em suas 

atividades, situações essas que podem impactar na eficiência da gestão da rede física 

e, consequentemente, na qualidade do ambiente das instituições da rede municipal 

de Trindade. 

 

5.1 Escassez de ações planejadas e preventivas que visem proporcionar a 

adequação e a qualidade do ambiente físico educacional 

 

5.1.1 Situação encontrada 

333. Apurou-se que, em regra, a atuação da SMEC em relação aos espaços 

físicos das instituições educacionais da rede se dá de maneira reativa, após a 

solicitação dos(as) diretores(as) dessas instituições. 

334. Não são priorizadas ações planejadas e preventivas, o que pode 

comprometer a tempestividade do atendimento das demandas e acarretar a 

inadequação dos espaços físicos à prática pedagógica, tanto em relação às condições 

estruturais quanto em relação à salubridade dos ambientes. 

 
5.1.2 Critérios 

335. O Plano Nacional de Educação (Lei Federal nº 13.005/2014), ao tratar 

da qualidade da educação básica (Meta 07), estabelece estratégias voltadas à 
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 melhoria e expansão da infraestrutura física da rede escolar (estratégia 7.5), 

estipulando que a União deve definir parâmetros mínimos de qualidade dos serviços 

da educação básica a serem utilizados como referência para a infraestrutura das 

escolas (estratégia 7.21). 

336. Esses padrões mínimos de qualidade da educação básica, conforme 

explicitado no item 2.3 deste Relatório ainda não foram definidos pela União. Contudo, 

considerando o Parecer nº 008/2010 do Conselho Nacional de Educação e tendo em 

vista as definições trazidas pelo Projeto de Lei nº 7.420/2006 (em tramitação no 

Congresso Nacional), pode-se inferir que essa qualidade deve ser garantida mediante 

padrões mínimos que levam em consideração o Custo Aluno Qualidade (CAQi). 

337. Nesse sentido, o PME do município de Trindade (Lei Municipal nº 

1.626/2015), estipula que a implementação do custo aluno qualidade no município 

deve considerar os gastos educacionais com investimentos em manutenção, 

construção e conservação das instalações e equipamentos necessários ao ensino 

(estratégia 20.5). 

338. Assim, o PME estipula (artigo 13, VII) que as instituições educacionais 

do município devem dispor de padrões construtivos adequados, observando aspectos 

de acessibilidade, salubridade, ventilação, iluminação, instalações sanitárias, energia 

elétrica e de espaços necessários ao funcionamento da escola, tais como, dentre 

outros, sala da direção, sala dos professores, biblioteca e ambiente para a prática de 

atividades esportivas e culturais. 

339. Diante disso, verifica-se que a garantia de espaços físicos adequados e 

de qualidade do ambiente educacional é obrigatoriedade do município, com vistas a 

cumprir o que determinam a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, o Plano Nacional de Educação e o próprio Plano Municipal de 

Educação do município de Trindade. 

340. Em relação a essa adequação e qualidade dos espaços físicos e do 

ambiente escolar, o Conselho Municipal de Educação (CME) de Trindade preconiza 

em sua Resolução nº 008/2017, artigo 75, § 1º, que para a concessão do ato de 

autorização de funcionamento da IE, o imóvel deve apresentar condições de 

localização e saneamento adequadas e todas as suas dependências devem 

apresentar condições adequadas de segurança, conservação, salubridade, higiene, 

sonorização, aeração, iluminação natural e artificial e condições de acessibilidade. 
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 341. Nesse sentido, é previsto na Proposta Político Pedagógica (PPP) da 

SMEC em seu item 3.5, que, com vistas a melhoria da oferta de uma educação pública 

com qualidade, um dos objetivos e metas da SMEC é garantir em todas as unidades 

municipais de ensino adaptação da estrutura física de modo a atender aos padrões 

mínimos de qualidade quanto a: espaço e iluminação, conforto térmico, água potável, 

redes elétrica e sanitária; áreas apropriadas para esporte, recreação, atividades 

artísticas e culturais; fácil acesso, a todas as dependências da escola, para as 

pessoas com necessidades educacionais especiais. 

342. Dessa forma, verifica-se que é competência da SMEC, em conjunto com 

a Prefeitura de Trindade, garantir a todas as instituições da rede espaços físicos 

adequados à prática pedagógica, aos padrões de qualidade definidos nos documentos 

citados nesse tópico e aos critérios estipulados na Resolução do CME acima citada. 

343. Além disso, em relação à necessidade de a SMEC desenvolver ações 

planejadas visando propiciar espaços físicos adequados às IEs, está previsto na Lei 

Municipal nº 1.730/2016 (que regulamenta a estrutura administrativa do município de 

Trindade), que compete à Secretaria Municipal de Educação e Cultura conduzir o 

planejamento da rede física e dos equipamentos da educação, de acordo com a 

previsão de demanda.  

344. Diante disso, verifica-se que, em relação às manutenções e reparos nos 

espaços físicos das instituições, e à salubridade dos ambientes educacionais, a 

Secretaria deve realizar o adequado planejamento dessas atividades e desenvolver 

as ações necessárias para que sejam garantidos os padrões mínimos de qualidade e 

adequação. 

 
5.1.3 Análise das evidências 

345. Buscando identificar de que forma a SMEC atua em relação às 

atividades de manutenções e reparos nos espaços físicos das IEs e em relação às 

ações que visem conferir salubridade às instituições, a equipe de auditoria entrevistou 

os servidores das áreas responsáveis da Secretaria e requisitou informações aos 

demais setores envolvidos nessas atividades. 

346. Como resposta, obteve-se as informações de que a atuação da SMEC 

em relação a essas questões não ocorre de maneira planejada nem visando à 

realização de ações preventivas (Doc. 10 do Ofício 1.006/2018 SMEC e PT 05). Ao 

contrário, como regra, a Secretaria atua após a demanda das instituições 
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 educacionais, quando se trata de necessidades de intervenção na estrutura física; e 

em relação a ações que visem à salubridade dos ambientes não existem 

projetos/ações coordenados nem planejamento para que sejam realizados 

diagnósticos e para que se busque sanar os problemas apresentados pelas IEs. 

347. Diante disso, a equipe de auditoria, ao realizar visitas às IEs da rede, 

entrevistou também os diretores, objetivando circularizar essas informações 

inicialmente obtidas. Questionados quanto à realização de ações preventivas na 

estrutura física, 45,5% dos diretores responderam que elas ocorrem às vezes e 40,9% 

responderam que elas ocorrem raramente. 

348. Além disso, em relação à frequência com que a SMEC realiza visitas às 

IEs para levantar as necessidades de manutenções e reparos, 45,5% dos diretores 

responderam que essas visitas ocorrem às vezes e 27,3% responderam que elas 

ocorrem raramente. 

349. Ainda, quanto à existência de ações específicas que visem sanar 

problemas de salubridade do ambiente educacional (climatização, iluminação, 

adaptação de cozinhas/depósitos, por exemplo), 59,1% dos diretores responderam 

que a Secretaria não realiza esses tipos de ações. 

350. Assim, constata-se que, em relação à gestão da rede física das 

instituições educacionais, a SMEC não desempenha, como regra, o adequado 

planejamento das ações relacionadas à manutenção dos espaços físicos e à 

adequação dos ambientes a aspectos de salubridade, em contrariedade ao que 

determina a Lei 1.730/2016 como obrigatoriedade da Secretaria. 

351. Essa escassez de ações planejadas e preventivas pode acarretar um 

acúmulo de demandas das instituições em relação à necessidade de intervenções, 

comprometendo a capacidade de atuação da gestão da rede física e resultando em 

precariedade dos ambientes físicos das instituições educacionais. 

352. Tanto é que essa precariedade em relação à estrutura física das 

instituições foi constatada quando das visitas da equipe. Objetivando apurar as 

condições dos espaços físicos da rede, realizou-se inspeção física nas IEs, por meio 

da aplicação de lista de verificação (checklist) elaborada pela equipe (Apêndice 1 

deste Relatório), que considera 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 6 deste Relatório). 
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 353. Com base nesse grau de risco e nas classificações definidas pela equipe 

de auditoria (Apêndice 2 deste Relatório), obteve-se os seguintes resultados em 

relação às instituições visitadas no município de Trindade: 

Gráfico 5 – Classificação da estrutura física das 22 instituições educacionais 

objeto da auditoria 

 

Fonte: Equipe de Auditoria (2019) 

 

354. Conforme visualiza-se, pelo gráfico apresentado acima, a maioria das 

instituições da rede apresentaram ambientes insatisfatórios à prática educacional, 

uma vez que a maior parte delas foi considerada precária e boa parte apresentou risco 

de se tornar precária, sendo que apenas uma minoria foi considerada razoável e 

nenhuma delas obteve a classificação boa. 

355. Vale destacar que os principais problemas apresentados pelas IEs, que 

levaram ao resultado apresentado no gráfico 05 acima, foram os seguintes: 

  

Boa Razoável Razoável
com risco

de precária

Precária

0,0%

22,7%
36,4% 40,9%
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 Gráfico 6 – Itens da estrutura física das Instituições que apresentaram 

problemas significativos 

 
Fonte: Equipe de Auditoria (2019) 

356. Esses problemas, apontados no gráfico acima, comprometem a 

qualidade do ambiente físico escolar, tornando-os inadequados à prática pedagógica, 

contrariando os padrões mínimos de qualidade exigidos pela Constituição Federal, 

LDB, PNE e PME de Trindade, além de poder prejudicar a relação ensino 

aprendizagem na rede municipal de ensino. 

357. Inclusive, em relação a isso, a equipe de auditoria aplicou questionário 

com os professores, alunos e pais, para apurar suas percepções em relação ao 

ambiente educacional da instituição em que atuam/estudam. 

Salas de aula quentes

Inexistência de cerca elétrica e/ou concertina nos muros

Janelas, vidros e/ou portas danificadas

 Lâmpadas queimadas/ausentes

Pintura danificada/ausente

Inexistência de Câmeras de Segurança

 Rachaduras leves

Ambientes Escuros

Necessidade de revisão das instalações elétricas

 Infiltrações

Acessibilidade insuficiente ou precária

Quadro(s) (lousa) danificado(s)

Fiações elétricas expostas

Piso danificado

Piso do parque/área de convivência danificado, irregular ou
não cimentado

Vazamento de água proveniente da instalação hidráulica

Lavatório(s), chuveiro(s), mictório(s) e/ou vaso(s)
sanitário(s)

Ventilador danificado/com defeito/ausente

95%

91%

91%

91%

91%

86%

73%

59%

50%

50%

45%

45%

45%

41%

41%

41%

36%

36%

5%

9%

9%

9%

9%

14%

27%

41%

50%

50%

55%

55%

55%

59%

59%

59%

64%

64%
Com problema Sem Problema
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 358. Quanto à percepção dos professores foi perguntado a eles quais os 

problemas relacionados ao ambiente físico eles consideram que mais impactam nas 

atividades pedagógicas. 

359. As respostas obtidas constam do gráfico abaixo: 

Gráfico 7 – Problemas de estrutura física que mais atrapalham a execução das 

atividades pedagógicas na instituição: 

 
Fonte: Equipe de Auditoria (2019) 

360. Quanto à temperatura da sala de aula em que atuam, os professores que 

responderam aos questionários a consideraram: 

 

  

Falta de espaço adequado
para

a prática de atividades
coletivas

Ambientes quentes

Infiltrações no teto e nas
paredes

Problemas de
funcionamento dos

banheiros

Quadro (lousa) danificado

Instalações inadequadas
e/ou danificadas

(fiações elétricas;
vazamento de água)

Ambientes com pouca
iluminação

Problemas com pintura na
instituição

Nenhum dos problemas
apontados

72,0%

63,6%

47,7%

44,9%

34,6%

33,6%

28,0%

24,3%

1,9%
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 Gráfico 8 – Temperatura das salas de aula na percepção dos professores 

 

Fonte: Equipe de Auditoria (2019) 

361. Já em relação aos alunos, questionou-se quais problemas relacionados 

ao ambiente físico eles consideram como os principais da instituição em que estudam, 

obtendo-se as seguintes repostas: 

Gráfico 9 – Principais problemas da escola na visão dos alunos 

Fonte: Equipe de Auditoria (2019) 

362. Ainda, em relação especificamente à temperatura das salas de aula, 

48% dos alunos responderam que consideram sua sala de aula quente. 

363. Por fim, em relação aos pais, 36,7% dos que responderam aos 

questionários enviados pelo TCMGO através dos alunos entrevistados in loco 

Muito 
boa 
3%

Boa
13%

Razoável
36%

Ruim
36%

Péssima
12%

Falta de espaço
adequado para a…

Escola com a pintura
velha ou descascada

Banheiros estragados e
com vazamento de água

Nenhum problema

Quadro (lousa) danificado

Quadra de esportes ou
pátio sem cobertura ou…

Salas de aula mofadas e
com infiltrações na…

Escola suja ou com
mato/entulho

40,3%

35,2%

31,2%

25,3%

18,9%

16,0%

11,7%

4,3%
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 consideraram a estrutura física como um dos principais problemas da escola de seus 

filhos. Já em relação aos que responderam aos questionários via internet, de forma 

espontânea, 64,7% consideraram esse item como um dos principais problemas das 

IEs. 

364. Pelos dados apresentados, é possível verificar que, conforme a 

percepção de professores, alunos e pais de alunos da rede municipal de Trindade, a 

inadequação dos espaços físicos (constatada pelo checklist aplicado) tem sido um 

problema significativo na RME de Trindade, tendo potencial de prejudicar as 

atividades pedagógicas e o êxito do processo ensino-aprendizagem. 

 
5.1.4 Causas 

365. Os problemas apontados nas subseções acima têm como causa 

principal a não priorização por parte da SMEC de ações preventivas em relação ao 

ambiente físico educacional das IEs. 

366. Além disso, e como consequência da causa apontada acima, a situação 

encontrada se dá também pela ausência de levantamentos periódicos e/ou 

mapeamentos dos aspectos dos ambientes educacionais que necessitam de 

adequação, de maneira que se possa subsidiar o planejamento das ações preventivas 

a serem desenvolvidas pela Secretaria. 

 
5.1.5 Efeitos e riscos  

367. A escassez de ações planejadas e preventivas acarreta, em primeiro 

lugar, a intempestividade das ações e manutenções e reparos nas IEs, em razão do 

acúmulo de demandas oriundo da falta de planejamento. Essa intempestividade das 

ações reflete nas condições estruturais das IEs da rede, resultando na precariedade 

dos espaços físicos dessas instituições (conforme constatado pelo checklist aplicado 

pela equipe de auditoria). 

368. Além disso, tem-se como efeito da situação encontrada a inadequação 

dos espaços físicos às atividades pedagógicas e a insalubridade desses ambientes, 

indo de encontro aos padrões mínimos de qualidade da educação básica e 

impactando negativamente no desempenho dos professores e aprendizados dos 

alunos. 

369.  Ainda, pode-se apontar como efeito da escassez de ações planejadas 

em relação ao ambiente educacional, possível aumento de custos nas manutenções 
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 e reparos nas IEs, uma vez que, em razão da precariedade desses ambientes, quando 

da realização de alguma intervenção, as necessidades de serviços a serem realizados 

são maiores. 

 
5.1.6 Conclusão 

370. Pelo exposto, verifica-se que a ausência de planejamento e a escassez 

de ações preventivas por parte da SMEC em relação ao ambiente físico educacional 

têm prejudicado a capacidade de atuação da Secretaria em relação às demandas das 

instituições e, consequentemente, refletido na inadequação dos espaços físicos 

dessas IEs para as atividades pedagógicas. 

371. Com isso, os padrões mínimos de qualidade em relação a esse critério 

não têm sido atendidos pela SMEC, o que pode impactar negativamente na qualidade 

do ensino da rede municipal de Trindade. 

372. Ademais, essa situação encontrada também tem possibilidade de afetar 

a eficiência da gestão da rede física, uma vez que frente à escassez de ações 

preventivas, as intervenções realizadas pela Secretaria após solicitação dos diretores 

das IEs acabam requerendo a realização de serviços mais complexos para sanar os 

problemas identificados. 

373. Assim, verifica-se que há a necessidade de que a Secretaria busque 

realizar diagnósticos em relação à necessidade de adequação dos espaços físicos 

das instituições, objetivando priorizar o planejamento de ações preventivas nesse 

sentido. 

374. Além disso, tendo em vista as condições estruturais atuais das IEs da 

rede, verifica-se que também há necessidade de atuação da SMEC objetivando sanar 

os principais problemas detectados na auditoria, de forma a se evitar impactos 

significativos na qualidade do ensino. 

 
5.1.8 Propostas 

375. Diante do exposto, recomenda-se à SMEC que busque priorizar o 

planejamento de ações preventivas em relação ao ambiente físico das IEs da rede, 

de modo que sejam mapeadas as principais demandas em relação a reparos e em 

relação à salubridade dos espaços físicos, bem como que sejam realizadas 

intervenções periódicas nas IEs com base nesse mapeamento. 
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 376. Quanto às demandas das próprias instituições para reparos e 

manutenções, recomenda-se que seja considerada a possibilidade de implementação 

de software livre para gestão dessas demandas, de forma que as solicitações das IEs 

possam ser feitas mediante sistema, sem necessidade de encaminhamento de ofícios 

à Secretaria. 

377. Além disso, recomenda-se que a SMEC busque implementar projetos ou 

ações visando à melhoria da climatização e iluminação dos ambientes das IEs, em 

especial das salas de aula, uma vez que esses itens apareceram como problemas 

recorrentes na inspeção física realizada pela equipe de auditoria. 

378. Recomenda-se ainda à Secretaria que busque priorizar a 

implementação de projeto ou ação para substituir os quadros de giz das instituições 

educacionais, visto que este foi outro item relevante observado pela equipe de 

auditoria que impacta na qualidade do ambiente educacional das IEs do município. 

379. Por fim, considerando-se os principais problemas detectados nesta 

auditoria em relação à estrutura das IEs, recomenda-se à SMEC que realize ações 

que objetivem sanar: a falta de espaço adequado para a prática de atividades coletivas 

(inadequação/ausência de parquinhos, quadras de esporte, pátios, etc.); banheiros 

danificados e/ou com vazamentos de água; infiltrações; telhados e pinturas 

danificados; e necessidade de revisão das instalações elétricas. 

 
5.1.9 Benefícios esperados 

380. Espera-se que a implementação das recomendações propostas reflita 

na adequação dos espaços físicos das IEs para as atividades pedagógicas, bem como 

na salubridade dos ambientes, de modo a atender os padrões mínimos de qualidade 

estruturais da educação básica. 

381. Além disso, espera-se que haja melhoria das condições de trabalho dos 

profissionais da educação e melhoria da qualidade de vida dos alunos, com 

consequentes impactos positivos na relação ensino-aprendizagem. 

382. Espera-se também propiciar a tempestividade das ações da SMEC, com 

a consequente redução de custos com manutenções e reparos, favorecendo-se a 

eficiência da gestão da rede física. 
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 5.2 Insuficiência de ações voltadas para a melhoria da segurança patrimonial 

das IEs 

 

5.2.1 Situação encontrada 

383. Durante as visitas às instituições educacionais da rede municipal de 

Trindade, a equipe de auditoria constatou que a SMEC não desempenha ações 

suficientes para garantir a segurança patrimonial das instituições. 

384. Em decorrência disso, verificou-se que boa parte dos professores 

entrevistados apontou a insegurança como um problema que afeta suas atividades 

pedagógicas, bem como boa parte dos alunos consideraram sua instituição 

educacional insegura. Essa situação causa prejuízo ao clima escolar e, 

consequentemente, à qualidade do ambiente educacional, podendo afetar o 

desempenho dos professores e a aprendizagem dos alunos. 

385. Além disso, alguns diretores relataram a ocorrência de furtos, roubos 

e/ou vandalismo nos últimos doze meses, bem como houve relatos de que a retirada 

de vigilantes de algumas instituições contribuiu para que esses sinistros ocorram com 

mais frequência. 

386. Tal situação pode impactar na eficiência da gestão da rede física da 

SMEC, em razão de possível aumento da demanda de manutenções e reparos das 

IEs que sofreram esses sinistros, em detrimento de outras intervenções que poderiam 

ser feitas para a melhoria do espaço físico das instituições. 

387. Além disso, pode resultar na inadequação do ambiente escolar à prática 

pedagógica, em razão da ausência de materiais e equipamentos que não puderam 

ser repostos pela falta de recursos disponíveis, bem como pela incapacidade de 

aquisição de novos materiais e equipamentos, em razão da necessidade de emprego 

dos recursos para reposição daqueles que foram extraviados. 

 
5.2.2 Critérios 

388. Em relação à obrigatoriedade de o poder público buscar prover 

segurança às instituições educacionais, tem-se primeiramente que, a Lei Orgânica do 

Município de Trindade prevê, em seu artigo 2º, que é assegurado a todo habitante do 

município o direito à segurança, à assistência social, à proteção aos desamparados, 

ao transporte, à habitação e ao meio ambiente equilibrado. 



 
   

Rua 68 º 727 - Centro - Fone: 3216-6260 - CEP: 74055-100 - Goiânia - GO - OUVIDORIA: 0800 646 6160 

                                                                                   www.tcm.go.gov.br/auditorias                  83            

PROGRAMA INTEGRADO DE AUDITORIAS 

Portarias 142 e 1003/2018 

 389. Nesse sentido, a Resolução CME nº 008/2017, ao dispor em seu artigo 

75, § 1º, sobre os espaços e instalações das IEs, prevê que o imóvel destinado à 

oferta do ensino fundamental no município de Trindade deve apresentar, dentre 

outras, condições de segurança adequadas. 

390. Diante disso, verifica-se que é dever do município prover segurança aos 

munícipes de Trindade, o que passa pela segurança patrimonial das instituições 

educacionais da rede municipal de ensino. 

391. 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 instituições educacionais. Esse padrão mínimo de qualidade se baseia no 

Custo Aluno Qualidade, que dentre outras coisas, leva em conta a garantia de 

infraestrutura e funcionamento adequados às IEs. 

392. Assim, tendo em vista que a garantia de um padrão mínimo de qualidade 

da educação envolve a disponibilização de ambientes educacionais adequados à 

prática educacional e que a SMEC é responsável pela adequação desses ambientes, 

compete à Secretaria buscar desenvolver e priorizar ações e/ou projetos que visem 

garantir a segurança patrimonial das IEs, uma vez que esse aspecto impacta na 

qualidade do ambiente educacional. 

 
5.2.3 Análise das evidências 

393. Inicialmente, quando da realização de entrevistas pela equipe de 

auditoria com os responsáveis pelas várias áreas e departamentos da SMEC, foi feito 

questionamento quanto à existência de ações voltadas à segurança patrimonial das 

IEs. Em resposta a esse questionamento (PT 05), foram obtidas as informações de 

que todas as instituições educacionais da rede dispunham de vigilantes, bem como 

que estava em estudo pela SMEC a instalação de câmeras de segurança em todas 

as IEs. 

394. Contudo, apesar dessas informações, foi relatado pelo Conselho 

Municipal de Educação de Trindade (PT 08) que os vigilantes haviam sido retirados 

de algumas instituições educacionais, o que tem ocasionado aumento das ocorrências 

de roubos, furtos e/ou vandalismos nessas instituições. 

395. Além disso, questionados se tinham conhecimento de alguma ação da 

SMEC voltada à segurança patrimonial das IEs, 72,7% dos diretores e 72,9% dos 



 
   

Rua 68 º 727 - Centro - Fone: 3216-6260 - CEP: 74055-100 - Goiânia - GO - OUVIDORIA: 0800 646 6160 

                                                                                   www.tcm.go.gov.br/auditorias                  84            

PROGRAMA INTEGRADO DE AUDITORIAS 

Portarias 142 e 1003/2018 

 professores submetidos aos questionários responderam não ter conhecimento de 

nenhuma ação nesse sentido. 

396. Do mesmo modo, 36,4% dos diretores e 41,1% dos professores 

responderam que não existe vigilante em sua instituição educacional. Diante disso, é 

possível verificar que a SMEC não vem desenvolvendo ações suficientes para garantir 

adequada segurança das instituições educacionais da rede. 

397. Embora informado inicialmente que todas as instituições possuíam 

vigilante, verificou-se, pelos percentuais de resposta negativos em relação a essa 

existência, que nem todas as instituições dispõem dessa medida de segurança, o que 

confirma a informação do CME de que houve retirada desses vigilantes de algumas 

IEs. 

398. Da mesma forma, embora informado pela SMEC que a instalação de 

câmeras de segurança estava em estudo, verificou-se que nenhum dos gestores 

escolares tem conhecimento dessa ação e de nenhuma outra para viabilizar 

segurança às instituições do município. 

399. Essa insuficiência de ações/projetos que visem garantir a satisfatória 

segurança patrimonial das IEs gera uma sensação de insegurança em alunos, 

professores e demais servidores da IE, impactando negativamente no ambiente 

educacional. 

400. Inclusive, em relação a isso, 71,1% dos professores e 37,1% dos alunos 

que responderam aos questionários aplicados pela equipe de auditoria consideraram 

a instituição em que atuam/estudam insegura. Os professores (73,8%) ainda 

apontaram a falta de equipamentos de segurança nas IEs como um dos fatores que 

mais atrapalham suas atividades pedagógicas. 

401. No mesmo sentido, 27,3% dos diretores que responderam aos 

questionários relataram ter havido furto, roubo, arrombamento ou outro sinistro nos 

últimos doze meses na IE em que atuam. 

402. Diante desses dados, verifica-se que há necessidade de a SMEC adotar 

ações suficientes para tentar amenizar essas ocorrências, de forma a evitar possíveis 

impactos negativos no desempenho dos professores e no aprendizado dos alunos da 

RME de Trindade. 
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 5.2.4 Causas 

403. Uma das possíveis causas para a insuficiência de ações/projetos 

voltados à segurança patrimonial das IEs é a dependência da SMEC em relação a 

outros órgãos municipais, que são os responsáveis por promover a segurança no 

município. 

404. É o que ocorre no caso da disponibilização dos vigilantes às instituições 

educacionais, por exemplo, uma vez que a contratação e distribuição desses agentes 

é de responsabilidade da Prefeitura de Trindade. 

405.  Além disso, essa insuficiência de ações e projetos também se deve ao 

fato de a SMEC e a Prefeitura não priorizarem equipar as IEs com os equipamentos 

de segurança necessários, bem como pela própria escassez de recursos financeiros 

para realizar todas as ações necessárias à garantia de segurança. 

 
5.2.5 Efeitos e riscos  

406. A sensação de insegurança da comunidade escolar, percebida por meio 

dos questionários aplicados, gera impactos negativos no ambiente escolar, podendo 

comprometer o desempenho dos professores e a qualidade da aprendizagem dos 

alunos. 

407. Além disso, a ocorrência frequente de roubos/furtos/arrombamentos e 

outros sinistros traz prejuízos financeiros ao município e pode impactar na eficiência 

da gestão da rede física da SMEC, em razão do aumento de demandas em relação à 

manutenção e reparos das instituições que sofreram algum sinistro. 

408. Nesses casos, a SMEC precisa utilizar os recursos disponíveis para 

manutenção e reparos em intervenções nas instituições que sofreram esses sinistros, 

em detrimento de outras manutenções e reparos planejados que poderiam visar 

melhorias do espaço físico das IEs. 

409. Do mesmo modo, esses roubos, furtos e etc. também podem prejudicar 

a qualidade e adequação do ambiente escolar à prática pedagógica, uma vez que 

nem sempre esses itens podem ser repostos pela SMEC, em razão da insuficiência 

de recursos financeiros para fazer frente a essa necessidade de reposição, além do 

fato de que, com a necessidade de se empregar recursos para repor esses itens, a 

SMEC pode ficar sem capacidade financeira para adquirir novos equipamentos e 
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 materiais que poderiam contribuir para o aperfeiçoamento dos espaços físicos das 

IEs. 

 
5.2.6 Conclusão 

410. Pelas razões mencionadas, verifica-se que há necessidade de que 

sejam priorizados o planejamento e a execução de ações/projetos que visem garantir 

a segurança patrimonial das instituições educacionais de Trindade, objetivando 

garantir a adequação e a qualidade do ambiente escolar à prática pedagógica e 

evitando-se gastos desnecessários com manutenções e reposições de equipamentos 

e materiais, de forma a permitir que esses recursos possam ser empregados para 

melhorias nos espaços físicos das instituições. 

 
5.2.7 Propostas 

411. Nesse contexto, recomenda-se à SMEC que, juntamente com os demais 

órgãos municipais responsáveis, implementem projetos e/ou ações para disponibilizar 

às instituições educacionais da rede municipal os equipamentos e medidas de 

segurança necessários para a adequada salvaguarda patrimonial das IEs (tais como 

câmeras de segurança e sistemas de monitoramento; cercas elétricas; concertinas; 

reforço de grades; estudo quanto à viabilidade de realização de concurso para 

contratação de vigilantes para atuarem em todas as instituições educacionais do 

município; etc.) 

 
5.2.8 Benefícios esperados 

412. Espera-se que, com a implementação das recomendações acima 

citadas, que haja redução dos arrombamentos, furtos e roubos nas IEs, propiciando 

um clima organizacional mais agradável, com a consequente melhoria da relação 

ensino-aprendizagem. 

413. 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, de maneira 

que tais recursos possam ser aplicados em outras melhorias para o ambiente 

educacional, gerando maior eficiência na atuação da gestão da rede física e melhor 

adequação dos espaços físicos das IEs à prática pedagógica. 
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 5.3 Inexistência de registros e de prestações de contas dos insumos utilizados 

nas manutenções das IEs 

 

5.3.1 Situação encontrada 

414. Verificou-se que a equipe responsável pela manutenção das instituições 

educacionais não adota procedimentos próprios para registrar os serviços prestados 

e os insumos utilizados nas intervenções que realiza na estrutura física das 

instituições, bem como não presta contas especificamente desses materiais às 

áreas/órgãos responsáveis da SMEC e da Prefeitura. 

415. Tal situação prejudica a transparência das ações de manutenção das 

instituições educacionais do município e o controle adequado dos insumos utilizados, 

podendo acarretar desvios e/ou desperdícios de recursos e, consequentemente, 

impactando na própria eficiência da gestão da rede física desempenhada pela SMEC. 

416.  Além disso, a inexistência da prática de registros de insumos utilizados 

e da prestação de contas fragiliza a eficiência da gestão das atividades de 

manutenção predial, prejudicando inclusive o planejamento das aquisições de 

insumos, devido à falta de históricos de materiais adquiridos que servem para 

subsidiar as estimativas de futuras aquisições. 

 
5.3.2 Critérios 

417. A Constituição Federal de 1988 estipula em seu artigo 37, caput, que a 

administração pública direta e indireta de todos os Poderes da União obedecerão aos 

princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. 

418. Esses princípios estão também reproduzidos na Constituição do Estado 

de Goiás, em seu artigo 92 e são denominados de princípios administrativos explícitos, 

que constituem limitações à atividade administrativa e que devem ser observados pela 

Administração Pública em todos os seus atos, sob pena de invalidade destes. 

419. Especificamente em relação ao princípio da publicidade, tem-se que 

consiste na obrigatoriedade da Administração de dar ampla visibilidade aos atos e 

atividades administrativos, de forma que se tornem do conhecimento de todos os 

interessados. 

420. Como desdobramento desse princípio da publicidade, o princípio da 

transparência administrativa obriga a Administração Pública a, além de propiciar o 

conhecimento de seus atos e atividades aos interessados, fornecer as informações 
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 de interesse público de maneira clara e objetiva, de modo a reforçar o controle e a 

participação democrática na administração. 

421. A transparência exige qualidade de informação, ou seja, exige não só 

informação disponível, mas também informação compreensível, devendo permitir 

entender com clareza o conteúdo e todos os elementos de composição dos atos 

administrativos, para que seja possível efetivar seu controle. 

422. Tal princípio, inclusive, está expressamente previsto na Lei Orgânica do 

Município de Trindade (Artigo 56), que dispõe que as administrações públicas diretas, 

indiretas ou fundacionais do município estão submetidas aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, transparência e participação popular; e na 

lei que regulamenta a organização administrativa do município de Trindade (Lei 

Municipal nº 1.730/2016, artigo 2º, VI). 

423. Diante disso, verifica-se que todos os órgãos da administração municipal 

de Trindade devem observar o princípio da transparência em seus atos. Assim, em 

relação às ações de manutenção dos espaços físicos das instituições educacionais, é 

necessário que sejam adotados procedimentos para garantir que haja transparência 

em relação aos serviços realizados (tais como o registro desses serviços e dos 

materiais utilizados em cada intervenção; e a prestação de contas específicas desses 

insumos e serviços às unidades da SMEC e ao(s) órgão(s) da Prefeitura responsáveis 

pelas atividades de controle). 

424. Além disso, a Lei Municipal nº 1.730/2016 prevê como competência da 

SMEC (artigo 31, IX) efetuar o acompanhamento e o controle da aplicação dos 

recursos financeiros de custeio e de investimento no sistema e no processo 

educacional do município. 

425.  Assim, para que seja possível que esse acompanhamento e controle 

sejam efetivamente realizados pela Secretaria, é necessário que sejam adotados, por 

todas as suas unidades, procedimentos que possibilitem o acesso a informações 

detalhadas de todos os insumos utilizados e serviços realizados em cada atividade 

específica desempenhada por elas. 
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 5.3.3 Análise das evidências 

426. Visando apurar a sistemática adotada nas atividades de manutenção da 

estrutura física das IEs da rede municipal de Trindade, a equipe de auditoria realizou 

entrevista com os servidores das unidades ligadas diretamente a essa atividade e 

também requisitou informações, via ofício, às demais unidades envolvidas nesses 

processos. 

427. Conforme relatado pelo Superintendente de Manutenção das Unidades 

de Ensino na entrevista com ele realizada (PT 05), o procedimento de registro das 

manutenções realizadas nas IEs consiste em relatórios elaborados pelas próprias 

instituições que sofreram intervenções, relatando os serviços prestados e os produtos, 

materiais e/ou equipamentos utilizados. 

428. De acordo com o entrevistado, esses relatos costumam ser “de forma 

global”, uma vez que geralmente as intervenções são para instalação de algum 

equipamento ou item, sem que haja necessidade de aquisição de materiais, produtos 

e equipamentos. 

429. Embora tenha sido relatado que as IEs fazem os relatórios das 

intervenções sofridas com discriminação dos materiais utilizados, foi constatado pela 

equipe de auditoria que essa discriminação não ocorre. Pela análise de amostras 

desses relatórios, enviados pela SMEC à equipe (Ofício nº 491/2019 SMEC – Doc. 

08), verificou-se que o diretor da IE informa apenas os serviços realizados na 

instituição, sem qualquer outra discriminação (vide Anexo 5 deste Relatório). 

430. Assim, verifica-se que a equipe responsável por realizar os serviços de 

manutenções e/ou reparos nas instituições educacionais não adota procedimento 

próprio para registrar os serviços realizados e os materiais utilizados em cada um 

deles, de forma a confrontá-lo com aquilo que a direção escolar atesta por meio dos 

relatórios encaminhados à SMEC. 

431. Além disso, por meio dos documentos encaminhados pela SMEC à 

equipe de auditoria (Ofício 01.006/2018 – Doc. 10) e por meio da entrevista realizada 

(PT 05, itens 06 e 07), foi possível constatar que a equipe responsável pela 

manutenção das IEs também não presta conta dos serviços que realiza e dos insumos 

que utiliza a nenhuma área/órgão da SMEC e da Prefeitura. 

432. Conforme relatado, quando a instituição educacional solicita algum tipo 

de serviço, a equipe se dirige à IE para avaliar a demanda e, quando necessário, retira 
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 os materiais de que necessita do almoxarifado e retorna à IE para realização do 

serviço. 

433. Não foi mencionado, posteriormente, a adoção de procedimentos para a 

equipe prestar contas seja às áreas da SMEC responsáveis pelo controle interno dos 

insumos destinados à Secretaria, seja aos órgãos da Prefeitura responsáveis por 

realizar o controle dos gastos municipais (contabilidade, controle interno, etc.). 

 
5.3.4 Causas 

434. A principal causa apurada para a situação encontrada foi a ausência de 

padronização de procedimentos no âmbito da Superintendência de Manutenção das 

Unidades de Ensino e de orientações sistematizadas (mapeamento de processos, 

manuais de procedimentos, por exemplo) disponibilizadas pelo gestor da SMEC a 

cada uma de suas unidades, em relação às principais atividades realizadas por cada 

uma delas. 

435. Conforme dados obtidos por meio do Questionário de Avaliação dos 

Controles Internos (QACI 1 – Ambiente Interno de Controle níveis Entidade e 

Atividades – PT 16), aplicado pela equipe de auditoria na fase de levantamento, não 

existem na SMEC manuais de procedimentos detalhando as principais atividades de 

cada área, nem política de divulgação de normas e manuais para todo o corpo 

funcional da Secretaria (itens 11 e 12). 

436. Além disso, constatou-se também, nesse QACI aplicado (PT 16), que 

inexistem na SMEC estrutura formal de controles internos e área responsável pelos 

controles internos administrativos que preste contas periodicamente à alta gestão da 

Secretaria (itens 14 e 17). Também inexistem normativos e/ou instrumentos que 

estabeleçam/formalizem as competências, atribuições e responsabilidades das áreas 

e dos cargos da Secretaria (itens 16 e 18).  

437. Assim, a ausência de formalização das atribuições de cada área, aliada 

à ausência de manuais e/ou outros instrumentos que padronizem as principais 

atividades de cada unidade da SMEC, reflete na ausência/enfraquecimento dos 

controles internos administrativos que deveriam ser adotados em cada atividade 

desempenhada (tal como ocorre com os serviços de manutenção das IEs, em que 

inexiste registro e prestação de contas dos insumos utilizados nas manutenções). 
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 5.3.5 Efeitos e riscos  

438. A ausência de registro e de prestações de contas dos materiais utilizados 

nos serviços de manutenção das IEs prejudica a transparência dos gastos municipais 

relacionados a essa atividade, bem como o controle efetivo dos insumos, o que pode 

possibilitar a ocorrência de desvios e/ou desperdícios, causando prejuízo aos cofres 

públicos. 

439. Pode impactar também na própria eficiência da gestão da rede física 

desempenhada pela SMEC e na adequação/qualidade dos espaços físicos das IEs, 

uma vez que, com a possibilidade de aumento de custos, parte dos recursos deixa de 

ser aplicado em outras ações que poderiam sanar mais problemas estruturais das 

instituições. 

440. Ainda, a ausência de registro e prestação de contas dos materiais 

utilizados também pode prejudicar o planejamento eficiente das aquisições de 

insumos para as manutenções das IEs, pela falta de um histórico que poderia 

subsidiar mais adequadamente a estimativa dos itens e quantidades a serem 

adquiridos a cada exercício. 

 
5.3.6 Conclusão 

441. Diante da situação exposta, constata-se que a ausência de registros e 

prestações de contas das intervenções feitas nas IEs prejudica o acompanhamento 

da própria SMEC em relação à aplicação dos recursos financeiros no processo 

educacional do município; compromete a transparência e o controle (interno, externo 

e social) em relação a esses gastos; e prejudica o adequado planejamento das 

aquisições de insumos que serão utilizados nessas atividades em cada exercício. 

442. Todas essas circunstâncias têm o condão de impactar na eficiência da 

gestão da rede física desempenhada pela SMEC, devido ao aumento do risco de 

desvios e desperdício de recursos, com o consequente aumento desnecessário de 

custo e prejuízos ao erário. 

443. Além disso, podem acarretar impactos na adequação e qualidade dos 

espaços físicos educacionais da rede municipal de Trindade, uma vez que, com o 

possível aumento de custos relacionados às atividades de manutenção, parte dos 

recursos deixa de ser dispendida em outras melhorias e/ou demandas que poderiam 

ser realizadas/atendidas. 
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 444. Por essas razões, necessário que sejam implementadas pela Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura do Município de Trindade as recomendações a 

seguir propostas, de modo que se busque evitar o prejuízo à eficiência da gestão da 

rede física e ao próprio erário, refletindo em melhorias no ambiente físico educacional 

das IEs da rede de educação de Trindade. 

 
5.3.7 Propostas 

445. Assim, recomenda-se à SMEC que busque padronizar os 

procedimentos/rotinas administrativas de suas várias áreas/unidades 

(Gerências/Departamentos/Superintendências). 

446. Para isso, sugere-se que sejam normatizadas e estabelecidas 

formalmente as responsabilidades, competências e atribuições de cada 

área/departamento da Secretaria e de cada servidor que nelas desempenhem 

funções, bem como que sejam implementados manuais de procedimentos que 

facilitem a atuação dos servidores e confiram transparência às atividades realizadas. 

447. Além disso, recomenda-se que sejam instituídos e formalizados, por 

meio desses normativos, os controles administrativos necessários em relação às 

principais atividades da SMEC. Especificamente, em relação à atividade de 

manutenção da estrutura física das instituições educacionais, recomenda-se que 

sejam adotados procedimentos para que a Secretaria registre as intervenções feitas 

e os insumos nelas utilizados, para que seja possível realizar o confronto entre esses 

registros e aquilo que a direção escolar atestar por meio dos relatórios. 

448. Recomenda-se também que sejam adotados procedimentos para que a 

equipe responsável pela manutenção das instituições educacionais preste contas dos 

serviços realizados e materiais empregados nesses serviços às áreas da SMEC 

responsáveis pelo controle interno dos insumos destinados à Secretaria e/ou aos 

órgãos da Prefeitura responsáveis por realizar o controle dos gastos municipais 

(contabilidade, controle interno, etc.). 

 
5.3.8 Benefícios esperados 

449. Espera-se, com a implementação das recomendações citadas acima, 

que seja conferida transparência à atividade de manutenção das instituições 

educacionais desempenhada pela SMEC, bem como que seja facilitado o controle 
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 (interno, externo e mesmo o controle social) em relação aos insumos utilizados nessas 

atividades. 

450. Espera-se, ainda, que haja prevenção de possíveis desvios e 

desperdícios em relação aos materiais utilizados nas atividades de manutenções e 

reparos e melhoria do planejamento em relação aos insumos a serem adquiridos a 

cada exercício, repercutindo de maneira positiva na eficiência da gestão da rede física 

da SMEC. 

451. Consequentemente, espera-se também melhoria da qualidade e 

adequação do espaço físico educacional das IEs de Trindade, uma vez que, evitando-

se gastos desnecessários, é possível realizar mais reparos e manutenções, sendo os 

recursos públicos melhor aproveitados. 

6. DOS ACHADOS SUPLEMENTARES 

452. Durante a execução dos trabalhos foi encontrada situação que não 

estava inicialmente prevista como escopo da auditoria; contudo, por ser relevante e 

impactar no ensino fundamental, entendeu-se pertinente aborda-la no presente 

relatório. 

453. Assim, este capítulo tem por objetivo expor e analisar o achado 

suplementar relacionado à participação dos pais na vida escolar dos filhos e seu 

impacto no objeto da auditoria. 

6.1 Ausência de participação dos pais/responsáveis na vida escolar dos alunos 

6.1.1 Situação encontrada 

454. Verificou-se que, na RME de Trindade, a ausência de participação dos 

pais na vida escolar dos alunos é um dos principais fatores que tem prejudicado o 

êxito do processo ensino-aprendizagem e, consequentemente, pode impactar no 

desempenho do ensino fundamental da rede. 

 
6.1.2 Critérios 

455. A Meta 2.9 do Plano de Nacional de Educação (PNE) e a Meta 2.8 do 

Plano Municipal de Educação (PME) dispõem sobre a importância da participação dos 

pais ou responsáveis na vida escolar dos alunos. Ambas as metas têm por objetivo 

incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das 
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 atividades escolares dos filhos por meio do estreitamento das relações entre as 

escolas e as famílias. 

456. No mesmo sentido, Redding (2002), da Academia Internacional de 

Educação (associação científica sem fins lucrativos que promove a investigação 

educacional, sua disseminação e implementação), demonstra, por meio de 

investigação, a importância da relação pais/filhos e o envolvimento dos pais na vida 

escolar dos filhos, relacionando algumas práticas familiares com a aprendizagem da 

criança e o sucesso acadêmico da criança. 

457. Além disso, como boa prática, pode-se citar o trabalho organizado por 

Perez (2019), que trata do diálogo escola-família e demonstra alguns paradigmas 

relacionados à relação escola e famílias e menciona uma experiência real de 

transformação dessa relação. 

458. Assim, necessário que a SMEC busque incentivar a participação dos 

pais na RME, de forma a contribuir para o desempenho dos alunos e, 

consequentemente, para a qualidade do ensino no município. 

459. Finalmente, cabe registrar que o Plano de Metas do Compromisso Todos 

pela Educação (Decreto 6.094/2007, que dispõe sobre a conjugação de esforços da 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em regime de colaboração com as 

famílias e comunidade, em proveito da melhoria da qualidade da educação básica), 

traz como estratégia para a melhoria da qualidade do ensino a divulgação na escola 

e na comunidade dos dados relativos à área da educação, com ênfase no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB (art. 2º, inciso XIX). 

460. Desse modo, importante que a SMEC adote medidas no sentido de 

divulgar os dados relacionados à qualidade da educação do município para a 

comunidade e, principalmente, para os pais de alunos, como forma de tentar motivá-

los a participar mais ativamente da vida escolar dos filhos. 

 
6.1.3 Análise das evidências 

461. No questionário aplicado com alguns professores da rede, quando da 

visita da equipe de auditoria às IEs, constou pergunta relativa aos fatores que esses 

profissionais consideram que mais têm prejudicado o êxito do processo ensino-

aprendizagem no município. Como resultado, obteve-se as seguintes respostas: 
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 Gráfico 10 – Quais dos fatores abaixo tem prejudicado o êxito do processo 

ensino-aprendizagem do ensino fundamental? 

 

Fonte: Equipe de Auditoria (2019) 

 

462. Nota-se que a ausência de participação dos pais e o baixo nível de 

escolaridade deles foram os fatores mais apontados pelos professores. No mesmo 

sentido foi a resposta dos coordenadores pedagógicos (77,3% deles assinalaram que 

a falta de participação dos pais é um dos fatores que mais impactam no ensino-

aprendizagem; e 54,5% assinalaram o baixo nível de instrução/escolaridade dos pais) 

e dos diretores das IEs (81,8% deles assinalaram a falta de participação dos pais e 

86,4% o baixo nível de instrução/escolaridade). 

 

6.1.4 Causas 

463. Durante as visitas, os diretores informaram que os pais/responsáveis 

não acompanham os alunos pelos seguintes motivos: falta de tempo por conta do 

Ausência da participação dos pais/responsáveis na vida
escolar do aluno

Baixo nível de instrução/escolaridade dos
pais/responsáveis

Falta de equipamentos didáticos e recursos tecnológicos
(computador e internet rápida para pesquisas, etc.)

Falta de recursos financeiros para inovar as aulas

Falta de recursos pedagógicos

Estrutura precária das salas de aula

Material didático inadequado em função de diferentes
realidades sociais

Insuficiência de capacitação para os professores

Falta de apoio da coordenação/direção

Nenhum dos itens acima

80,4%

66,4%

64,5%

57,0%

51,4%

37,4%

33,6%

20,6%

15,0%

1,9%
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 trabalho (principalmente); baixo nível de instrução/escolaridade dos 

pais/responsáveis; e falta de interesse dos pais/responsáveis em gastar tempo com 

as atividades escolares dos filhos. 

464. Além disso, com base na experiência de outros tribunais e nesta 

auditoria, ficou constatado que o nível socioeconômico da escola e do aluno têm 

impacto no incentivo ao estudo e à leitura, por exemplo. 

 
6.1.5 Efeitos e riscos  

465. Essa ausência de participação dos pais ou responsáveis no 

acompanhamento das atividades escolares dos filhos prejudica a qualidade do ensino, 

uma vez que compromete a aprendizagem dos alunos, prejudicando o desempenho 

da rede. 

 
6.1.6 Conclusão 

466. Diante do exposto, verificou-se a necessidade de que a Secretaria 

busque aproximar os pais com a IE, incentivando-os, dentre outras coisas, a 

acompanhar os resultados das avaliações e estreitar a relação com os filhos, de forma 

a contribuir com o aprendizado dos alunos. 

 

6.1.7 Propostas 

467. Ante ao exposto, recomenda-se à SMEC, em parceria com as equipes 

gestoras das IEs, que busquem aproximar os pais, adotando estratégias que visem 

sensibilizar e motivar os pais a participarem ativamente da vida escolar dos alunos. 

468. Para isso, sugere-se que a Secretaria e as equipes gestoras das IEs 

realizem busca ativa de pais/responsáveis para participar das reuniões escolares (seja 

através de recado no material do aluno, seja por meio de contato/convite direto quando 

o responsável leva/busca o aluno na escola); compartilhem o desempenho dos alunos 

nas reuniões dos pais/responsáveis por meio de quadro de gestão à vista dos 

resultados; bem como que busquem identificar o nível de engajamento dos pais na 

vida escolar dos filhos, no sentido de direcionar as ações a serem realizadas. 

469. Assim, pode a Secretaria, por exemplo, aplicar questionário com esses 

sujeitos, buscando: a) entender o quanto os pais se interessam pela educação de seus 

filhos; b) saber o quanto os pais conhecem sobre os hábitos que moldam o sucesso 

dos alunos; c) medir o envolvimento dos pais na educação dos filhos e identificar as 
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 possíveis barreiras que encontram; d) avaliar como os pais veem suas próprias 

funções e as funções dos professores com relação a diferentes aspectos da educação 

de seus filhos. 

 
6.1.8 Benefícios esperados 

470. Espera-se, com as recomendações sugeridas, que haja melhoria do 

aprendizado dos alunos em decorrência do acompanhamento dos pais/responsáveis, 

uma vez que as crianças se beneficiam das relações pais-filhos que são baseadas no 

apoio emocional. 

471. Com isso, espera-se que haja melhoria da qualidade de ensino da rede, 

bem como maior eficácia e efetividade no atingimento dos objetivos e metas traçados 

para o ensino fundamental. 

7. ANÁLISE DOS COMENTÁRIOS DOS GESTORES 

472. Em atendimento ao que preconizam a ISSAI 3000 e o Manual de 

Auditoria Operacional do TCU em relação à necessidade de se oportunizar à entidade 

auditada comentar sobre os achados, as conclusões e as recomendações da 

auditoria, procedeu-se à abertura de vista do Relatório Preliminar de Auditoria 

nº001/2019 aos gestores do município de Trindade (Secretário Municipal de Educação 

e Cultura e Prefeito Municipal). 

473. Conforme depreende-se dos documentos juntados às fls. 1.225 a 1.240, 

inicialmente foi encaminhada notificação ao então Secretário Municipal de Educação 

e Cultura de Trindade, Sr. Alexandre César Batista Freire e ao Prefeito de Trindade, 

Sr. Jânio Carlos Alves Freire (fls. 1.226 a 1.228). A notificação do Prefeito foi 

devidamente efetivada (AR juntado aos autos na data de 08/10/2019 – fls. 1.229); 

contudo, a primeira tentativa de notificação do Secretário Municipal restou frustrada, 

em razão da recusa de recebimento da citação (fls. 1.230). Isto posto, em 18/11/2019, 

via Ofício nº4591/19 (2ª AV), houve uma nova tentativa de notificação, desta vez 

exitosa (fls. 1239). 

474. Considerando que neste interstício houve mudança do gestor da pasta, 

passando o Sr. Juan Carlos Alves Freire a ser o Secretário Municipal de Educação e 

Cultura, a Comissão Especial de Auditoria solicitou à Presidência do TCMGO 

autorização para entregar em mãos ao atual Secretário Municipal nova notificação, 

juntamente com a cópia do Relatório Preliminar de Auditoria. 
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 475. Diante da autorização do Presidente do TCMGO (fls. 1.235), o Sr. Juan 

Carlos Alves Freire foi devidamente notificado para se manifestar sobre o Relatório 

Preliminar de Auditoria nº 001/2019 na data de 01/11/2019. 

476. Contudo, apesar de devidamente citados (fls. 1229, 1.238 e 1239), não 

houve manifestação dos gestores (fls. 1.240), razão pela qual não foram realizadas 

modificações no conteúdo do Relatório Preliminar, mantendo-se neste Relatório Final 

os mesmos achados, conclusões e recomendações. 

477. Assim, o presente relatório 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 

que serão implementadas e definindo os responsáveis e os prazos previstos para tal. 

478. 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). 

 

8. CONCLUSÃO 

479. A presente auditoria (segundo trabalho no âmbito do Programa De Olho 

nas Escolas) teve por objetivo analisar como os instrumentos de gestão utilizados pela 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Trindade influenciam o ambiente 

educacional, a relação ensino-aprendizagem e o desempenho da rede municipal de 

educação, no alcance das metas projetadas para o ensino fundamental (segunda 

etapa da educação básica). 

480. Para isso, analisou-se em que medida a gestão da SMEC e das equipes 

gestoras das instituições educacionais têm contribuído para melhorar o desempenho 

da rede municipal; de que maneira a formação e a valorização dos professores têm 

atendido às necessidades do ensino fundamental; e de que forma a gestão da rede 

física da SMEC tem proporcionado ambiente educacional adequado para o 

atendimento das demandas do ensino fundamental. 

481. Quanto à gestão da SMEC e das equipes gestoras das IEs, com base 

nas situações encontradas listadas nas seções 3.1, 3.2 e 3.3, verifica-se que existem 
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 aspectos dessas gestões que necessitam ser aperfeiçoados, de modo a refletir em 

melhor desempenho da rede municipal de educação. 

482.  Em relação à SMEC, constata-se que inexiste no órgão planejamento 

adequado de longo, médio e curto prazo, o que reflete na inadequação das peças 

orçamentárias no que tange à alocação de recursos para fazer frente às despesas 

necessárias para a consecução dos objetivos e metas traçados para o ensino 

fundamental; e na consequente inadequação da fase de execução orçamentária, visto 

que os valores empenhados na educação municipal não refletem a realidade das 

despesas efetuadas nas subfunções 361 e 365, fatos esses que prejudicam a 

transparência necessária das ações públicas municipais na área da educação, 

podendo impactar a eficácia no atingimento das metas e objetivos do ensino 

fundamental bem como dos investimentos preconizados pelo PNE, pela LDB e pelo 

PME. 

483. Além disso, verifica-se também que existem falhas no acompanhamento 

desses objetivos traçados para o ensino fundamental da rede, uma vez que os 

indicadores/outros instrumentos adotados pela Secretaria e ações por ela estipuladas 

como prioritárias não possibilitam o acompanhamento de todos os objetivos e metas 

trazidos pelo PME e pela Proposta Político Pedagógica da SMEC, tais como os 

relacionados à universalização do acesso; à adaptação da estrutura física de modo a 

atender os padrões mínimos de qualidade; à política de educação continuada para os 

profissionais da rede e à valorização dos profissionais da educação, situação que 

pode acarretar a inobservância de diretrizes constantes da LDB, do PNE e do PME e 

impactar negativamente no desempenho da RME de Trindade. 

484. Verifica-se, ainda, que a Secretaria não adota políticas e procedimentos 

para avaliar o desempenho e a produtividade dos servidores, o que pode comprometer 

a qualidade do ensino da RME de Trindade, pela inexistência de diagnósticos capazes 

de subsidiar a adoção de ações corretivas necessárias para atingir os objetivos da 

rede. 

485. Em relação às equipes gestoras das instituições educacionais da rede, 

verificou-se que, em sua maioria, os diretores das instituições educacionais do 

município não possuem formação na área de gestão escolar, bem como que os cursos 

de capacitação oferecidos pela SMEC aos diretores não abordam, de maneira 

satisfatória, aspectos relacionados à gestão, situações que podem comprometer a 
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 eficiência no gerenciamento das IEs, seja envolvendo recursos humanos, seja 

envolvendo recursos materiais; e gerar impactos negativos no clima escolar e na 

qualidade do ensino, podendo prejudicar o desempenho do aprendizado dos alunos e 

comprometer o alcance das metas e objetivos traçados para o ensino fundamental da 

RME de Trindade. 

486. Quanto à formalização e valorização dos professores da rede, com base 

nas situações encontradas listadas nas seções 4.1 a 4.6, verifica-se que não têm 

atendido às necessidades do ensino fundamental. 

487. Primeiro porque, em relação às ações de formação continuada para os 

docentes do ensino fundamental, verificou-se que elas têm sido priorizadas para 

aqueles profissionais que atuam nos anos que são avaliados pela Prova Brasil (5º e 

9º anos), além de não existir dotação orçamentária específica para essas ações. 

488. Essas situações prejudicam a qualidade do ensino e as condições de 

trabalho para os professores, uma vez que o foco das ações formativas, ao considerar 

as avaliações externas, tende a desprezar outros conteúdos importantes para o 

aprendizado integral do aluno; além de sobrecarregar os professores dos 5° e 9° anos 

com a responsabilidade de que os alunos pontuem bem nas avaliações externas. 

489. Além disso, o acompanhamento, supervisão e apoio necessários aos 

professores dos outros anos são insuficientes; bem como as ações formativas ficam 

restritas àquelas para as quais se tem parcerias (editoras) e/ou não há necessidade 

de desembolso financeiro por parte da SMEC, prejudicando-se as ações 

imprescindíveis para o aprimoramento profissional dos professores, tendo em vista os 

objetivos e metas do ensino fundamental e as deficiências de ensino e aprendizagem 

constatadas nas avaliações diagnósticas, e para as quais não há disponibilidade entre 

as parcerias e demandam um investimento financeiro por parte do poder público. 

490. Já em relação à valorização dos profissionais da educação, verificou-se 

que as ações de promoção à saúde dos professores têm sido insuficientes, bem como 

que existem com quantitativo de alunos matriculados acima da capacidade física ou 

capacidade legal da série, situações que prejudicam a relação ensino-aprendizagem, 

uma vez que ocasionam alto índice de absenteísmo dos professores e acarretam 

prejuízo para o trabalho docente e, consequentemente, para o aprendizado dos 

alunos, impactando no desempenho da RME. 
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 491. Além disso, verificou-se que falta regulamentação para promoção na 

carreira; que ocorre demora e discricionariedade na concessão das progressões e 

gratificações de titularidade; bem como que as regras para modulação da carga 

horária dos profissionais da educação não estão objetivamente sistematizadas, 

situações que têm causado insatisfação e sentimento generalizado de desvalorização, 

que podem comprometer o desempenho dos professores e afetar a relação ensino-

aprendizagem na rede. 

492. Quanto à gestão da rede física, verificou-se, conforme apontado nas 

seções 5.1 a 5.3, que ela não tem sido eficiente e efetiva em garantir ambiente físico 

educacional adequado às demandas do ensino fundamental. 

493. Isso porque, em primeiro lugar, não são priorizadas ações planejadas e 

preventivas que visem à adequação do ambiente educacional, o que pode 

comprometer a tempestividade do atendimento das demandas e acarretar possível 

aumento de custos nas manutenções e reparos nas IEs, uma vez que, quando da 

realização de alguma intervenção, as necessidades de serviços a serem realizados 

são maiores. 

494. Essas situações, inclusive, têm refletido nas condições estruturais das 

IEs da rede, resultando na precariedade dos espaços físicos dessas instituições 

(conforme constatado pelo checklist aplicado pela equipe de auditoria), além de ir de 

encontro aos padrões mínimos de qualidade da educação básica e impactar 

negativamente no desempenho dos professores e aprendizados dos alunos. 

495.  Em segundo lugar, porque as ações adotadas pelas SMEC voltadas à 

segurança patrimonial das instituições educacionais têm sido insuficientes, o que 

propicia a ocorrência frequente de roubos/furtos/arrombamentos e outros sinistros que 

trazem prejuízos financeiros ao município, bem como pode prejudicar a qualidade e 

adequação do ambiente escolar à prática pedagógica, uma vez que nem sempre os 

itens extraviados podem ser repostos pela SMEC, em razão da insuficiência de 

recursos financeiros para fazer frente a essa necessidade de reposição. 

496. Essa situação, ainda, impacta negativamente no ambiente escolar, 

podendo comprometer o desempenho dos professores e a qualidade da 

aprendizagem dos alunos. 

497. Verificou-se, ainda, que a ausência de registro e de prestações de contas 

dos materiais utilizados nos serviços de manutenção das IEs pode possibilitar a 
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 ocorrência de desvios e/ou desperdícios, causando prejuízo aos cofres públicos e 

impactar também na própria eficiência da gestão da rede física desempenhada pela 

SMEC, uma vez que, com a possibilidade de aumento de custos, parte dos recursos 

deixam de ser aplicados em outras ações que poderiam sanar mais problemas 

estruturais das instituições. 

498. Por fim, apurou-se ainda, fora do escopo da auditoria, que a ausência de 

participação dos pais na vida escolar dos alunos é um dos fatores que têm prejudicado 

o êxito do processo ensino-aprendizagem na RME de Trindade, o que pode impactar 

no desempenho do ensino fundamental da rede. 

499. Diante disso, importante que a SMEC, em parceria com as equipes 

gestoras das IEs, busquem aproximar os pais, adotando estratégias que visem 

sensibiliza-los e motivá-los a participarem ativamente da vida escolar dos alunos. 

500.  Assim, diante das situações encontradas na auditoria, a equipe 

elaborou as sugestões e recomendações que constarão do capítulo a seguir, visando 

aperfeiçoar os principais aspectos que têm o potencial de influenciar o ambiente 

educacional, a relação ensino-aprendizagem e o desempenho da rede municipal de 

educação de Trindade, com vistas a auxiliar a rede a alcançar as metas e objetivos 

projetados para o ensino fundamental municipal. 

 

9. PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO  

501. Tendo em vista que algumas das situações encontradas vão de encontro 

ao que determinam as legislações respectivas, bem como que as ações a serem 

adotadas para sanar algumas das inconformidades detectadas não são de 

competência apenas da SMEC, o TCMGO DETERMINA à Prefeitura Municipal de 

Trindade e à SMEC que: 

1 - Institucionalizem política e procedimentos relacionados à previsão e 

execução orçamentária, de modo que: 

a) conste no orçamento as previsões de gastos para cada etapa da 

educação de acordo com a realidade municipal e de acordo com o que 

determina o MCASP; 

b) sejam fixadas as dotações orçamentárias específicas para as ações 

a serem desenvolvidas em cada uma dessas etapas da educação, 

visando a atender o que preconizam a LDB, o PNE e o PME; 
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 c) sejam divulgados previamente aos gestores os valores totais previstos 

para o ensino fundamental e para a educação infantil, incluindo 

elementos e subelementos; 

d) haja cooperação entre os gestores da SMEC e os demais gestores do 

município (contabilidade, licitação, compras e finanças), no sentido de 

executar o orçamento tal como foi planejado; 

e) sejam efetuados os lançamentos corretos dos valores despendidos 

nas funções 361 e 365, conforme as disposições do MCASP e MDF. 

 

502. Além disso, visando melhorar o desempenho da RME do ensino 

fundamental de Trindade e também considerando que as ações apontadas abaixo não 

dependem apenas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, o TCMGO 

RECOMENDA à Prefeitura Municipal e à SMEC que: 

1 - Incluam, quando da proposta orçamentária para elaboração da LOA, 

dotação orçamentária específica para: 

a) ações formativas para os professores do município (projetos e/ou 

atividades), como forma de viabilizar a sua execução, atendendo às 

necessidades de formação e capacitação da rede, com vistas a cumprir 

o que determinam a LDB (artigos 61, § único, II e 62-A), o PNE 

(estratégia 7.4) e o PME (meta 16 e artigo 13, IV); 

b) ações voltadas à promoção, prevenção, atenção e atendimento à 

saúde e à integridade física, mental e emocional dos profissionais da 

educação, conforme previsto na estratégia 7.29 do PME. 

 
2 - Realizem o minicenso escolar (inclusive já determinado pelo 

Conselho Municipal de Educação do município), viabilizando parcerias entre as 

diversas Secretarias envolvidas (Secretaria de Saúde; Secretaria de Assistência 

Social; etc.), de modo a identificar a real demanda por vagas no ensino fundamental, 

para permitir o adequado reordenamento e planejamento para os próximos anos 

letivos (inclusive com a construção de salas de aula, se for o caso). 

 
3 - Proponham aos órgãos/poderes responsáveis do município, a 

necessária atualização legislativa do Estatuto do Magistério de Trindade e, enquanto 

não ocorrer, garantam a regular tramitação dos processos administrativos de 



 
   

Rua 68 º 727 - Centro - Fone: 3216-6260 - CEP: 74055-100 - Goiânia - GO - OUVIDORIA: 0800 646 6160 

                                                                                   www.tcm.go.gov.br/auditorias                  104            

PROGRAMA INTEGRADO DE AUDITORIAS 

Portarias 142 e 1003/2018 

 concessão de promoção, progressão e gratificação de titularidade, mediante o 

estabelecimento de critérios objetivos e transparentes (que garantam a isonomia e a 

observância da ordem cronológica dos processos e evite a concessão de benefício de 

forma discricionária), visando atender às disposições do Estatuto do Magistério 

(artigos 56, 57, 214 § único, 217 e 228) e do PME (artigo 13 e estratégia 16.8) 

 

503. Já em relação às ações que podem ser adotadas pela Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura visando melhorar a qualidade do ambiente 

educacional, da relação ensino-aprendizagem e o desempenho da rede, com vistas a 

atingir os objetivos e metas do ensino fundamental da rede, o TCMGO RECOMENDA 

à SMEC que: 

1 - Institucionalize, formalize e divulgue o seu Planejamento Estratégico, 

de modo a:  

a) vincular os objetivos estratégicos da entidade, os indicadores, as 

metas e as respectivas ações a serem desenvolvidas;  

b) integrar os objetivos e metas previstos nos diversos documentos de 

que dispõe a Secretaria (tais como PME, Proposta Político Pedagógica, 

Diretrizes Operacionais, Portaria nº 052/2017 SMEC, Plano de Ação do 

Ensino Fundamental);  

c) definir indicadores e/ou outros instrumentos para acompanhar o 

cumprimento de todos os objetivos e metas previstos para o Ensino 

Fundamental (tais como os relacionados às metas 02, 06, 07, 16 e 17 do 

PME). 

 
2 - Meça/analise periodicamente os resultados das ações definidas para 

atingir os objetivos e metas traçados. 

 
3 - Oferte cursos de capacitação a todos os profissionais da rede 

(diretores, coordenadores pedagógicos e professores), abordando:  

a) aspectos relacionados aos objetivos, metas e indicadores contidos no 

planejamento estratégico e demais documentos da SMEC;  

b) metodologias que devem ser utilizadas por esses profissionais para 

acompanhar as metas traçadas;  
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 c) os indicadores/instrumentos de acompanhamento que devem ser 

observados por esses profissionais ao planejar as atividades/ações a 

serem desenvolvidas (inclusive as Resoluções do CME e os Relatórios 

de Acompanhamento do PME). 

 
4 - Busque implantar canais para disseminar diretamente a cada um dos 

profissionais mencionados acima os objetivos, metas, finalidades e diretrizes do 

ensino fundamental, valendo-se de meios de difusão de informações que tenham 

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

encaminhamento de ofícios circulares, por exemplo). 

 
5 - Busque incentivar/motivar os diretores da rede a buscarem formações 

na área de gestão, inclusive contemplando esses cursos na concessão dos adicionais 

de titularidade e nas promoções na carreira. 

 
6 - Analise a viabilidade de contemplar, além do critério eletivo, critérios 

técnicos e meritocráticos na escolha dos diretores das IEs, podendo a formação na 

área de gestão ser um dos aspectos considerados, nos termos do que dispõem o PNE 

(meta 19) e a Portaria 1.118/2015 do MEC. 

 
7 - Oferte cursos de capacitação aos diretores eleitos que prestigiem 

aspectos relacionados à área de gestão escolar, com periodicidade adequada à 

efetiva formação desses profissionais, de modo a atender à obrigatoriedade de 

promover a formação continuada dos profissionais da educação em sua área de 

atuação (Meta 19, Estratégia 19.8 do PME de Trindade). 

 
8 - Promova ações de formação continuada para todos os professores 

da rede, tal como já previsto no seu Plano de Ação/2019 (Anexo 2 deste Relatório), a 

saber: curso destinado aos professores do ciclo de alfabetização e o curso de gestão 

de conteúdos e ensino-aprendizagem, dentre outras que se fizerem oportunas de 

acordo com as carências identificadas pela SMEC. 

 
9 - Considere o retorno das tutorias e paradas pedagógicas semanais, 

como forma de fortalecer as relações e promover as ações de planejamento dentro 

do ambiente escolar e no horário de trabalho (visto se tratar de um instrumento de 
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 formação em serviço, como previsto na LDB e na Resolução n° 008/2017 do CME, e 

também ser um anseio verificado junto aos diretores e coordenadores da rede). 

 
10 - A partir de dados objetivos (índice de absenteísmo, motivos dos 

afastamentos por doença etc.), elabore política de promoção à saúde dos profissionais 

da educação, que contemple, dentre outras: 

a) ações formativas voltadas para a saúde socioemocional (de forma 

periódica); 

b) adequação dos espaços de descanso/convivência dos professores; 

c) ações intersetoriais envolvendo a Secretaria de Saúde (medicina 

preventiva, por exemplo) e Secretaria de Esportes (ginástica laboral), por 

exemplo. 

 
11 - Regulamente as regras vigentes relativas à modulação da carga 

horária dos professores, inclusive quanto à gestão das horas-atividades e ao regime 

de dobras e substituições, de modo a atender as necessidades da rede e das escolas 

e de modo a dar transparência aos professores em relação aos critérios adotados e à 

legislação adotada. 

 
12 – Regulamente a concessão das promoções, progressões e 

gratificações de titularidade dos profissionais do magistério, contemplando de critérios 

objetivos e transparentes e visando atender às disposições do Estatuto do Magistério 

(artigos 56, 57, 214 § único, 217 e 228) e do PME (artigo 13 e estratégia 16.8). 

 
13 – Busque junto aos órgãos municipais responsáveis a 

regulamentação da avaliação periódica de desempenho dos profissionais da 

educação prevista na Constituição Federal (artigo 41, §1º, inciso III); na LDB (art. 97, 

IV); no Estatuto do Magistério de Trindade (artigo 228) e no PME (artigo 13, VI); e, 

ainda que não seja regulamentada, que a Secretaria adote política de avaliação 

periódica de desempenho dos profissionais da rede, de forma a atender às 

determinações da LDB, do PME e do Estatuto do Magistério de Trindade, e modo que: 

a) busque-se identificar as principais dificuldades encontradas pelos 

professores em suas atividades pedagógicas; 

b) seja possível direcionar ações e atividades formativas, de acordo com 

as principais dificuldades detectadas; 
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 c) possibilite-se a alocação dos servidores em atividades compatíveis 

com o seu perfil, caso entenda pertinente;  

d) sejam identificadas possíveis causas que possam impactar no 

atingimento das metas e objetivos do ensino fundamental; 

e) seja possível obter um diagnóstico sistematizado de questões que 

podem afetar a satisfação e a motivação dos profissionais da rede; 

f) fiquem registradas as ações corretivas adotadas para procurar sanar 

os casos de baixa produtividade/desempenho dos professores; 

g) seja possível registrar/formalizar o feedback recebido/concedido; 

h) seja analisada a possibilidade de se considerar os resultados das 

avaliações na concessão das progressões aos profissionais da 

educação. 

 
14 - Busque priorizar o planejamento de ações preventivas em relação 

ao ambiente físico das IEs da rede, de modo que sejam mapeadas as principais 

demandas em relação a reparos e em relação à salubridade dos espaços físicos, bem 

como que sejam realizadas intervenções periódicas nas IEs com base nesse 

mapeamento. 

 

15 – Considere a possibilidade de implementação de software livre para 

gestão das demandas das instituições educacionais em relação a reparos e 

manutenções na estrutura física, de forma que as solicitações possam ser feitas 

mediante sistema, sem a necessidade de encaminhamento de ofícios à SMEC; 

 
16 - Busque implementar projetos ou ações visando à melhoria da 

climatização e iluminação dos ambientes das IEs, em especial das salas de aula, uma 

vez que esses itens apareceram como problemas recorrentes na inspeção física 

realizada pela equipe de auditoria. 

 
17 - Busque priorizar a implementação de projeto ou ação para substituir 

os quadros de giz das instituições educacionais, tendo em vista que este foi outro item 

relevante observado pela equipe de auditoria que tem impactado na qualidade do 

ambiente educacional das IEs do município. 
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 18 - Considerando-se, ainda, os principais problemas detectados nesta 

auditoria em relação à estrutura das IEs, que realize ações que objetivem sanar: 

a) a falta de espaço adequado para a prática de atividades coletivas 

(inadequação/ausência de parquinhos, quadras de esporte, pátios, etc.); 

b) banheiros danificados e/ou com vazamentos de água; 

c) infiltrações; 

d) telhados e pinturas danificados; 

e) necessidade de revisão das instalações elétricas. 

 
19 - Implemente, juntamente com os demais órgãos municipais 

responsáveis, projetos e/ou ações para disponibilizar às instituições educacionais da 

rede municipal os equipamentos e medidas de segurança necessários para a 

adequada salvaguarda patrimonial das IEs (tais como câmeras de segurança e 

sistema de monitoramento; cercas elétricas; concertinas; reforço de grades; estudo 

quanto à viabilidade de realização de concurso para contratação de vigilantes para 

atuarem em todas as instituições educacionais do município etc.). 

 
20 - Em parceria com as equipes gestoras das IEs, busque aproximar os 

pais, adotando estratégias que visem sensibiliza-los e motivá-los a participarem 

ativamente da vida escolar dos alunos. Para isso, sugere-se que a Secretaria e as 

equipes gestoras das IEs: 

a) realizem busca ativa de pais/responsáveis para participar das 

reuniões escolares (seja através de recado no material do aluno, seja 

por meio de contato/convite direto quando o responsável leva/busca o 

aluno na escola); 

b) compartilhem o desempenho dos alunos nas reuniões dos 

pais/responsáveis por meio de quadro de gestão à vista dos resultados; 

c) identifiquem o nível de engajamento dos pais na vida escolar dos 

filhos, no sentido de direcionar as ações a serem realizadas, buscando 

para tanto:  

c.1) entender o quanto os pais se interessam pela educação de seus 

filhos; 

c.2) saber o quanto os pais conhecem sobre os hábitos que moldam o 

sucesso dos alunos; 
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 c.3) medir o envolvimento dos pais na educação dos filhos e identificar 

as possíveis barreiras que encontram; 

c.4) avaliar como os pais veem suas próprias funções e as funções dos 

professores com relação a diferentes aspectos da educação de seus 

filhos. 

 

504. Ainda, em relação às situações encontradas que não estão diretamente 

ligadas à qualidade do ensino, mas que impactam no desempenho da rede, o TCMGO 

RECOMENDA à SMEC que: 

 

1 – Quando da elaboração de termos de referência relacionados às 

solicitações de compras/serviços, os gestores solicitantes discriminem as ações e 

etapas da educação relacionadas aos itens demandados, por subfunção, programa e 

ação e não apenas por natureza de despesa, de tal forma que a contabilidade possa 

empenhar a despesa na subfunção adequada. 

 
2 – Busque padronizar os procedimentos/rotinas administrativas de suas 

várias áreas/unidades (Gerências/Departamentos/Superintendências), de modo que: 

a) sejam normatizadas e estabelecidas formalmente as 

responsabilidades, competências e atribuições de cada área/departamento da 

Secretaria e de cada servidor que nelas desempenhem funções; 

b) sejam implementados manuais de procedimentos que facilitem a 

atuação dos servidores e confiram transparência às atividades realizadas; 

c) sejam instituídos e formalizados, por meio desses normativos, os 

controles administrativos necessários em relação às principais atividades da SMEC. 

 
3 - Sejam adotados procedimentos para que a equipe de manutenção 

das instituições educacionais da Secretaria: 

a) registre as intervenções feitas e os insumos nelas utilizados, para que 

seja possível realizar o confronto entre esses registros e aquilo que a direção escolar 

atestar por meio dos relatórios. 

b) preste contas dos serviços realizados e materiais empregados nesses 

serviços às áreas da SMEC responsáveis pelo controle interno dos insumos 
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 destinados à Secretaria e/ou aos órgãos da Prefeitura responsáveis por realizar o 

controle dos gastos municipais (contabilidade, controle interno, etc.). 

 

505. Por fim, a Comissão Especial de Auditoria sugere ao TRIBUNAL DE 

CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, por seu Tribunal Pleno, nos 

termos do artigo 13 da RA nº 113/2019, que DETERMINE à Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura de Trindade 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 04 de dezembro de 

2019. 

 

 

 

Bruna Carneiro Marques Maciel 

Auditora de Controle Externo 

Membro da Comissão 

Daniel Ferreira Gonçalves 

Auditor de Controle Externo 

Coordenador-Substituto e Membro da Comissão 

  

  

  

Daniel Wagner da Silva 

Auditor de Controle Externo 

Membro da Comissão 

Leandro Bottazzo Guimarães 

Auditor de Controle Externo 

Membro da Comissão 

  

  

  

Monara Machado Rezende e Silva 
Auditora de Controle Externo 

Membro da Comissão 

Thiago da Costa Gonçalves 
Auditor de Controle Externo 

Coordenador e Membro da Comissão 
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 De acordo:  

  

  

Marco Aurélio Batista de Sousa 

Auditor de Controle Externo 

Supervisor da Comissão 

Rubens Custódio Pereira Neto 

Auditor de Controle Externo 

Supervisor da Comissão 
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 GLOSSÁRIO8 

 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. 
 
Dotação orçamentária - valores monetários autorizados, consignados na Lei 
Orçamentária Anual (LOA), para atender a uma determinada programação orçamentária. 
 
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 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.  
 
Equipes gestoras – equipe composta pelo diretor, coordenador pedagógico e secretário, 
que tem a competência de gerenciar as instituições educacionais da RME de Trindade. 
 
Função - maior nível de agregação das ações da administração pública, nas diversas 
áreas de despesa que competem ao setor público. 
 
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 

                                                           
8 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). 



 
   

Rua 68 º 727 - Centro - Fone: 3216-6260 - CEP: 74055-100 - Goiânia - GO - OUVIDORIA: 0800 646 6160 

                                                                                   www.tcm.go.gov.br/auditorias                  117            

PROGRAMA INTEGRADO DE AUDITORIAS 

Portarias 142 e 1003/2018 

 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. 
 
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. 
 
Registro contábil – escrituração uniforme dos atos e fatos contábeis, de acordo com as 
normas vigentes. 
 
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. 
 
Situação encontrada - situação existente, identificada, inclusive quanto ao período de 
ocorrência dos fatos, e documentada durante a fase de execução da auditoria. 
 
Subfunção - partição da função, visando a agregar determinado subconjunto de despesa 
do setor público. As subfunções poderão ser combinadas com funções diferentes 
daquelas a que estejam vinculadas. 
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 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 

2.1 

Não possui nenhuma acessibilidade 

(rebaixamento de calçada, rampas/portas com 

largura adequada/barras de apoio, pisos táteis 

etc.) 

2 

 

Grau de Risco 

Regular 

2.2 Possui acessibilidade insuficiente ou precária 1 
 Grau de Risco 

Mínimo 

3.1 Telhado danificado (com pequenas avarias) 2 
 Grau de Risco 

Regular 

3.2 
Telhado danificado (com estrutura 

comprometida) 
3 

 Grau de Risco 

Crítico 

4 Problemas nas calhas 1 
 Grau de Risco 

Mínimo 

5.1 Infiltrações pontuais (pisos, paredes e tetos) 1 
 Grau de Risco 

Mínimo 

5.2 Diversas infiltrações (pisos, paredes e tetos) 2 
 Grau de Risco 

Regular 

6.1 
Vazamento de água simples proveniente da 

instalação hidráulica 
1 

 Grau de Risco 

Mínimo 

6.2 
Diversos vazamentos de água provenientes 

de instalações hidráulicas 
2 

 Grau de Risco 

Regular 

7.1 Queda de reboco 1 
 Grau de Risco 

Mínimo 



 
   

Rua 68 º 727 - Centro - Fone: 3216-6260 - CEP: 74055-100 - Goiânia - GO - OUVIDORIA: 0800 646 6160 

                                                                                   www.tcm.go.gov.br/auditorias                  119            

PROGRAMA INTEGRADO DE AUDITORIAS 

Portarias 142 e 1003/2018 

 
It

e
m

 

Descrição 

P
o

n
tu

a
ç
ã

o
 

F
ix

a
 

 Criticidade 

7.2 Queda de reboco com ferragem exposta 3 
 Grau de Risco 

Crítico 

8.1 
Rachaduras leves (com pequenas fendas e 

esporádicas) 
1 

 Grau de Risco 

Mínimo 

8.2 
Rachaduras acentuadas (fendas consideráveis 

e generalizadas) 
2 

 Grau de Risco 

Regular 

9.1 
Piso danificado (com rachaduras e/ou 

quebrado) em alguns espaços 
1 

 Grau de Risco 

Mínimo 

9.2 
Piso danificado (com rachaduras e/ou 

quebrado) de forma generalizada 
2 

 Grau de Risco 

Regular 

10 Pintura danificada / ausente 1 
 Grau de Risco 

Mínimo 

11 
Necessidade de revisão das instalações 

elétricas (na escola como um todo) 
1 

 Grau de Risco 

Mínimo 

12 
Fiações expostas (casos pontuais) e/ou 

quadros elétricos sem tampa 
2 

 Grau de Risco 

Regular 

13 Lâmpadas queimadas / ausentes 2 
 Grau de Risco 

Regular 

14 
Ambientes escuros (ainda que todas as 

lâmpadas estejam funcionando) 
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 
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It

e
m

 

Descrição 

P
o

n
tu

a
ç
ã

o
 

F
ix

a
 

 Criticidade 

17 
Escola parcialmente climatizada (ventilador ou 

ar condicionado em algumas salas de aula) 
2  Grau de Risco 

Regular 

18 
Escola não climatizada (sem ventilador ou ar 

condicionado) 
3  Grau de Risco 

Crítico 

19 

Salas de aula quentes (ainda que o ar 

condicionado/ventiladores estejam 

funcionando) 

2  Grau de Risco 

Regular 

20 Quadro(s) (lousa) danificado(s) 2  Grau de Risco 

Regular 

21 
Ausência de extintor / mangueira de combate 

a incêndio  
2  Grau de Risco 

Regular 

22 
Janelas, vidros e/ou portas, maçanetas 

danificadas / ausentes 
2  Grau de Risco 

Regular 

23 Reparo no muro (muro quebrado / danificado) 1  Grau de Risco 

Mínimo 

24 
Muro baixo (aproximadamente abaixo de 2 

metros) 
1  Grau de Risco 

Mínimo 

25 
Inexistência de cerca elétrica e/ou concertina 

nos muros 
1  Grau de Risco 

Mínimo 

26 Inexistência de câmeras de segurança 1  Grau de Risco 

Mínimo 

27 Brinquedos do parquinho danificados 1  Grau de Risco 

Mínimo 

28 Piso do parque danificado ou irregular 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 

29 Necessidade de ampliação do refeitório 1  Grau de Risco 

Mínimo 

30 Calçamento da parte externa danificado  1  Grau de Risco 

Mínimo 

31 Calçamento da parte interna danificado  1  Grau de Risco 

Mínimo 

32 

Problemas com lavatório(s), chuveiro(s), 

mictório(s) e/ou vaso(s) sanitário(s) 

(danificados ou inoperantes) 

2  Grau de Risco 

Regular 

33 
Ladrilhos dos banheiros caídos, divisórias 

danificadas 
1  Grau de Risco 

Mínimo 

34 Necessidade de poda de árvore 1  Grau de Risco 

Mínimo 

35 Problemas com o escoamento de água pluvial 1  Grau de Risco 

Mínimo 

36 
Quadra de esportes danificada (rachaduras, 

buracos no piso, sem tabelas ou traves) 
1  Grau de Risco 

Mínimo 

37 Bebedouros sem funcionamento 1  Grau de Risco 

Mínimo 

38 Outras ocorrências pequenas 1  Grau de Risco 

Mínimo 

39 Outras ocorrências médias 2  Grau de Risco 

Regular 

40 Outras ocorrências grandes 3  Grau de Risco 

Crítico 

41 Em obra 0  Sem Grau de 

Risco 

 

Fonte: Equipe de Auditoria (2019) 



 
   

Rua 68 º 727 - Centro - Fone: 3216-6260 - CEP: 74055-100 - Goiânia - GO - OUVIDORIA: 0800 646 6160 

                                                                                   www.tcm.go.gov.br/auditorias                  122            

PROGRAMA INTEGRADO DE AUDITORIAS 

Portarias 142 e 1003/2018 

  

Apêndice 2 – 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 3 – Fotos da estrutura física de instituições educacionais visitadas 

 
Banheiro com reboco, pintura, piso e 

porta danificados 

 
Viga de sustentação com ferragem 

exposta 

 
Rachadura acentuada 

 
 
 

Vaso do banheiro masculino inoperante 

 
Pintura e reboco danificados 

 
Sala de aula com baixa luminosidade e 

com lâmpada queimada  
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Infiltração em razão de telhado 

danificado 

 
Ausência de vidros nas janelas 

 
Quadro negro danificado 

 
Vidro quebrado 

 
Maçaneta quebrada 

 
Ausência de lâmpadas em sala de aula 
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Tomada com fiação elétrica exposta 

 
 
 

Forro do teto com avarias 

 
Parede de sala de aula com queda de 

reboco 

 
Piso danificado 

 
Pátio com piso irregular 

 
 
 

Calçada externa com rachaduras 

Fonte: Equipe de Auditoria (2019) 
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 ANEXOS 

Anexo 1– Competências das equipes gestoras das instituições educacionais 
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Fonte: Diretrizes Operacionais do Ensino Fundamental 2019/2020 da Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura de Trindade-GO (2018) 
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 Anexo 2 – Plano de Ação Ensino Fundamental 2019 
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Fonte: Plano de Ação 2019 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Trindade – GO (2019) 
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 Anexo 3 – Proposta de Avaliação Institucional Interna a ser aplicada nas 

instituições educacionais do município de Trindade 
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Fonte: Ofício SMEC nº 192/2019 
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 Anexo 4 – Definição de classes multisseriadas e seus impactos no ensino 

 

 

Fonte: <https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/perguntas-e-respostas-o-que-sao-as-

classes-multisseriadas> 
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 Anexo 5 – Exemplos de relatórios de serviços prestados elaborados pelos 

diretores das instituições educacionais 
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Fonte: Ofício SMEC nº 491/2019 
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 Anexo 6 – Grau de risco do IBAPE 

 

 

Fonte: IBAPE (2009) 


