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Apresentação 

 

Senhores Usuários, 

 

O conteúdo das publicações disponíveis nesta página está assinado 

digitalmente, nos termos da MP 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de 

Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). 

A publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para 

quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. 

Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da 

disponibilização da informação no Diário Oficial de Contas. Os prazos processuais terão 

início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. 

 
 
Decisões 

 
 
ACREUNA 
 
 

Processo - 01683/2020 
 

Processo : 01683/20 

Município : ACREÚNA 

Órgão : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Assunto : CONTAS DE GESTÃO 

Período : 2019 

Gestora : ARETUSA GONÇALVES SILVA 

CPF : 003.247.991-36 

 
DESPACHO Nº 433/2020 

 
 Em atendimento aos princípios constitucionais do contraditório e da 
ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988), concede-se abertura de vista 
para conhecimento da falha constatada na análise das contas de gestão do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE do Município de ACREÚNA, relativas ao exercício de 2019, de 
responsabilidade de ARETUSA GONÇALVES SILVA: 
 1. Contribuição previdenciária patronal do RPPS em desacordo com a 
legislação previdenciária municipal (fls. 101; 147-149 e 182-188), conforme demonstrado 
abaixo: 

Descrição 
Janeiro a 

 abril 
Maio a 

 dezembro 
Total no 

 exercício 

1. Base de cálculo apurada pelo TCMGO 
398.617,75  

  
2.715.445,07  

   
4.114.062,82  

2. % da contribuição patronal (Decreto n° 167/2018 e 
Decreto n° 114/2019) 

25,95% 26,59% 
 

3. Contribuição patronal (1 x 2) 362.941,31  
    

722.036,84  
   

1.084.978,15  



 

 

Edição n° 1384 Ano VIII, disponibilização sexta-feira, 22 de maio de 2020, publicação segunda-feira, 25 de 

maio de 2020. Página 371 de 406 

www.tcm.go.gov.br 

104/2017 e a realização de fiscalizações 
determinadas no Plano Anual de Fiscalização, 
ensejam a não solicitação de contratos para 
análise na amostra. 

 
Tratam os autos do Relatório de Controle de Amostragem n. 09/2019, referente 

ao mês de novembro de 2019, objetivando a seleção de contratos para análise pelas 
Secretarias de Licitações e Contratos e de Fiscalização de Obras e Serviços de 
Engenharia, segundo critério de amostragem, combinado com aspectos de relevância e 
materialidade, com base nos dados extraídos do banco de dados do TCMGO, informados 
no mês de novembro de 2019, considerando os critérios fixados na Resolução 
Administrativa – RA n. 00104/2017 desta Corte. 

RESOLVE o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, pelos 
membros integrantes do seu Colegiado, acolhendo as razões expostas no Voto do 
Relator, em: 

1.  homologar o Relatório de Controle de Amostragem n. 09/2019, referente 
ao mês de novembro de 2019, no qual não foram selecionados pelas Secretarias de 
Licitações e Contratos e de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia os contratos 
para análise, visto que atingiram o quantitativo de contratos selecionados condizente com 
o estoque de cada Secretaria e por terem cumprido as fiscalizações determinadas no 
Plano Anual de Fiscalização deste Tribunal no exercício de 2019; e 

2.  encaminhar os presentes autos à Secretaria de Licitações e Contratos, após 
o julgamento, para acompanhamento e subsequente arquivamento dos autos. 

 
À Superintendência de Secretaria, para os fins. 

 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 6 

de maio de 2020. 
 
Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
Relator: Francisco José Ramos. 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

Fabricio Macedo Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro 
Neto, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, 
Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, Cons. Sub. Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. 
Sub. Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o 
representante do Ministério Público de Contas, Procurador José Gustavo Athayde. 

Votação: 
Votaram(ou) com o Cons. Francisco José Ramos: Cons. Daniel Augusto 

Goulart, Cons. Fabricio Macedo Motta, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Nilo 
Sérgio de Resende Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz 
de Queiroz. 

 
 
TRINDADE 
 
 

Processo - 05447/2018 
 

ACÓRDÃO Nº 01331/2020 - Tribunal Pleno 
 
Processo : 05447/18 
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Município : Trindade 
Poder : Executivo 
Órgão : Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Trindade – 

SMEC 
Assunto : Auditoria operacional – Programa de Olho nas Escolas 
Exercício : 2018/2019 
Responsável : Juan Carlos Alves Freire 
CPF Responsável : 056.768.781-34 
Representante do MPC : José Américo da Costa Júnior 
Relator : Conselheiro Fabrício Macedo Motta 
 

AUDITORIA OPERACIONAL. PROGRAMA DE 
OLHO NAS ESCOLAS. ENSINO 
FUNDAMENTAL.  GESTÃO ESTRATÉGICA. 
RECURSOS HUMANOS. REDE FÍSICA. 
ACHADOS. DESCONFORMIDADES. 
DETERMINAÇÕES. QUESTÕES ATINENTES À 
QUALIDADE E DESEMPENHO. 
RECOMENDAÇÕES. 

 
VISTOS relatados e discutidos os presentes autos de nº 05447/18, que 

tratam de auditoria operacional, combinada com aspectos de auditoria de conformidade, 
determinada pelo Acórdão n.º 01954/2018 no âmbito do Programa De Olho nas Escolas 
(POE), e realizada pela Comissão Especial de Auditoria (CEA) na Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura de Trindade (SMEC); 

 
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos em Sessão do Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo 
Relator: 

 
1. Determinar à Prefeitura de Trindade e à Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura que: 
 
1.1. 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; 
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; 
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e) sejam efetuados os lançamentos corretos dos valores 
despendidos nas funções 361 e 365, conforme as disposições do 
MCASP e MDF; 
 

2. Com o intuito de melhorar o desempenho da rede municipal de ensino 
fundamental recomendar à Prefeitura de Trindade e à Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura que: 

 
2.1. 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; 
 

2.2. 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); 

2.3. 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 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); 

 
3. Buscando melhorar a qualidade do ambiente educacional, da relação 

ensino-aprendizagem e o desempenho da rede, de sorte a atingir os objetivos e metas do 
ensino fundamental, recomendar à Secretaria Municipal de Educação e Cultura que: 

3.1. 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 
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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); 
 

3.2. Meça/analise periodicamente os resultados das ações definidas para 
atingir os objetivos e metas traçados; 

3.3. 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;  
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); 
 

3.4. 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); 

3.5. 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; 

3.6. 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; 

3.7. 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); 

3.8. 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; 

3.9. 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 
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(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); 

3.10. 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; 
 

3.11. 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; 

3.12. 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); 

3.13. 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; 
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; 
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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; 

 
3.14. 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; 

3.15. 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; 

3.16. 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; 

3.17. 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; 

3.18. 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 
 

3.19. 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.); 

3.20. 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: 
 



 

 

Edição n° 1384 Ano VIII, disponibilização sexta-feira, 22 de maio de 2020, publicação segunda-feira, 25 de 

maio de 2020. Página 377 de 406 

www.tcm.go.gov.br 

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; 
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; 

 
4. Considerando as situações encontradas que não se encontram 

diretamente ligadas à qualidade do ensino, mas que impactam o desempenho da rede, 
recomendar à Secretaria Municipal de Educação e Cultura que: 

 
4.1. 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; 

4.2. 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; 
 

4.3. 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. 
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b) 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. Determinar à Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Trindade 

que apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, Plano de Ação que especifique as ações e 
medidas que serão adotadas para atender às recomendações, com os respectivos 
responsáveis e prazos previstos para implementação de cada uma delas, para fins de 
monitoramento posterior, nos termos do artigo 194 do Regimento Interno do TCMGO e 
conforme previsto no Plano Anual de Fiscalização de 2019 (RA n.º 183/2018); 

 
6. Instaurar, após o encaminhamento do Plano de Ação pelo gestor, o 

processo de monitoramento destas ações para verificação de sua efetiva implementação, 
devendo o monitoramento ser formalizado neste mesmo processo. 

 
 À Superintendência de Secretaria, para as providências. 

 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

18 de Março de 2020. 
 
Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
Relator: Fabricio Macedo Motta. 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

Fabricio Macedo Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro 
Neto, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, 
Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, Cons. Sub. Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub. 
Maurício Oliveira Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante 
do Ministério Público de Contas, Procurador José Gustavo Athayde. 

Votação: 
Votaram(ou) com o Cons.Fabricio Macedo Motta: Cons. Daniel Augusto 

Goulart, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. Sérgio 
Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 
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