
ÓRGÃO/ENTIDADE:

ACÓRDÃO:

Data de Início Data de Fim

Citar os itens, subitens ou parte dos itens 
referentes às determinações/recomendações 
constantes no Acórdão.

Indicar as medidas que serão 
tomadas a fim de dar 
cumprimento à deliberação.

Informar os indicadores que 
serão utilizados, bem como a 
valoração, qualitativa ou 
quantitativa, para avaliar a 
implementação da ação.

Indicar a pessoa ou o 
setor responsável 
pela implementação 
das ações.

Documentação requerida 
para comprovar o 
adimplemento da 
determinação ou 
recomendação

Indicar o benefício  esperado da 
implementação da ação.

1.1; 1.2; 1.3 Instituir comissão 
permanente de servidores para 
elaboração e acompanhamento 
da execução da LOA (parte 
referente à educação)

Comissão composta por:02 
servidores da SME; 01 
servidor da contabilidade; 01 
servidor da Casa Civil e 01 
diretor de unidade escolar da 
rede

Sérgio Sanches 02/06/2021 set/21 Participação efetiva da SME e 
Unidades Escolares sobre as 
decisões do orçamento da Educação 
Municipal;   Detalhamento das ações 
orçamentárias de acordo com cada 
modalidade de ensino;      Promoção 
de interação entre a SME e 
secretarias que participam da 
elaboração e exceução da LOA; 
Visibilidade  na execução do 
planejamento orçamentário para 
todos os servidores da rede a partir 
de reuniões quadrimestrais

1.4 Reunião com gestores 
escolares para planejamento dos 
recursos para cada modalidade 
de ensino.

02 duas reuniões com os 
gestores escolares para a 
eleaboração da LOA de 2021. 
Realização dessas reuniões 
específicas a cada ano para a 
elaboração da LOA.

Sérgio Sanches mai/21 jun/21 Oportunidade para ouvir as 
demandas das unidades escolares 
quanto à aquisição de bens, 
infraestrutura, formação e ensino - 
aprendizagem.

Documento a ser encaminhado ao 
TCMGO¹

Data prevista para o 
encaminhamento 

1º Relatório de Execução do Plano de Ação
Novembro de 2021

2º Relatório de Execução do Plano de Ação
Agosto de 2022

3º  e último Relatório de Execução do Plano 
de Ação Fevereiro de 2023

Data da elaboração:  25 de maio de 2021.

COMENTÁRIOS DO GESTOR – Registrar eventuais obstáculos ou dificuldades já vislumbrados para a implementação 
das ações e ainda outras considerações que julgar importante.

Diante da situação pandêmica, possivelmente a arrecadação do município sofrerá perdas que impactarão no orçamento municipal 
e afetará diretamente a elaboração e excecução do orçamento para o ano de 2022. Porém isso não será impedidtivo para a 

elaboração de uma LOA que atenda todas as modalidades de ensino da Rede Municipal de Educação.

PLANO DE AÇÃO - Trindade

Prefeitura Municipal de Trindade/ Secretaria Municipal de  Educação e Cultura
AC n° 01331/20

Deliberação Ação a ser implementada
*Indicadores (se for o 

caso)
Responsável pela 

implementação

Prazo para implementação
Benefícios esperados

Documentação que será 
apresentada para 

comprovação

1.Atas de 
reuniões/audiências para o 
planejamento das 
ações(projetos e 
atividades)(prazo 09/2021);
2. PL LOA 2022(prazo 
09/2021);
3. Execução orçamentária e 
financeira detalhada (definir 
periodicidade)

1. Determinação  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;
e) sejam efetuados os lançamentos corretos 
dos valores despendidos nas funções 361 e 
365, conforme as disposições do MCASP e 
MDF;

Informar a data de início e de fim em 
que as medidas serão implantadas.  

¹ O modelo de  Relatório de Execução do Plano de Ação será enviado pelo TCMGO aos gestores, tal como a orientação de seu preenchimento. 

Sérgio Sanches de Oliveira
Secretário Municipal de Educação

Trindade - GO



ÓRGÃO/ENTIDADE:

ACÓRDÃO:

Data de Início Data de Fim

Citar os itens, subitens ou parte dos itens 
referentes às determinações/recomendações 
constantes no Acórdão.

Indicar as medidas que serão 
tomadas a fim de dar 
cumprimento à deliberação.

Informar os indicadores que 
serão utilizados, bem como a 
valoração, qualitativa ou 
quantitativa, para avaliar a 
implementação da ação.

Indicar a pessoa ou o 
setor responsável 
pela implementação 
das ações.

Documentação requerida para 
comprovar o adimplemento da 
determinação ou recomendação

Indicar o benefício 
efetivo da 
implementação da 
ação.

2.1.  Promoção de formação 
continuada para os professores;

Realização de formações 
bimestrais para professores.

Viviane Melo fev/20 fev/22 Política Pública 
Municipal 
Institucionalizada para a 
formação de 
professores;                     
Elevação dos índices  
de qualidade no 
processo de ensino-
aprendizagem.                 

2.2  Instituir em lei política 
pública para promoção e saúde 
dos professores;

Elaboração de uma (1) lei 
específica para a promoção 
da saúde dos professores

Virgínia Bonfanti ago/21 mar/22 Política Pública 
Municipal 
Institucionalizada para a 
promoção da saúde dos 
professores;                     
Redução dos 
afastamentos  do 
trabalho por motivo de 
doença relacionada à 
profissão.                

2.3 Realização de mini censo 
escolar para levantar demandas 
por vagas e projeção de 
ampliação das unidades 
escolares;

Contratação de uma (1) 
empresa para a realização do 
minicenso.

Lucélia/Rosângela

nov/21 abr/22

Eficiência para 
realização dos 
planejamentos quanto a 
construção de escolas e 
creches

Documento a ser encaminhado ao TCMGO¹
Data prevista para o 

encaminhamento 

1º Relatório de Execução do Plano de Ação
Novembro de 2021

2º Relatório de Execução do Plano de Ação
Agosto de 2022

3º  e último Relatório de Execução do Plano de 
Ação Fevereiro de 2023

PLANO DE AÇÃO - MODELO TCMGO

Recomendação  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);

Prefeitura Municipal de Trindade/ Secretaria Municipal de  Educação e Cultura
AC n° 01331/20

Prazo para implementação
Ação a ser implementada

*Indicadores (se for o 
caso)

Responsável pela 
implementação

Benefícios 
esperados

Informar a data de início e de fim em 
que as medidas serão implantadas.  

Deliberação 
Documentação que será 

apresentada para comprovação

a) PL LOA 2022(prazo 09/2021);
b) Relatórios e outros documentos para 
comprovar as ações de formação 
continuada;
c) relatórios e outros documentos para 
comprovar as ações da política pública 
voltada à saúde dos professores;
d) relatório do mini censo escolar;
e) projeto de lei encaminhada ao 
legislativo  com a definição dos critérios e 
cronograma para concessão das 
vantagens aos professores previstas no 
plano de carreira(prazo 09/2021).

Trindade - GO

COMENTÁRIOS DO GESTOR – Registrar eventuais obstáculos ou dificuldades já vislumbrados para a implementação 
das ações e ainda outras considerações que julgar importante.

Dentre as ações previstas nessa parte do Plano de Ação, as ações 2.2 e 2.3 não serão realizadas dentro do prazo do 1º 
Relatório de Execução das ações.

2.4 Levantamento do impacto 
financeiro para pagamento das 
vantagens fixadas em lei aos 
professores e definição em lei 
específica dos critérios e 
cronograma para o pagamento;

Projeção de gastos dos 70% 
do FUNDEB com despesas 
para pagamento das 
vantagens da carreira do 
professor e criação de artigo 
específico no Estatuto do 
Magistério que contemple 
critérios para a progressão 
vertical e os meses de janeiro 
e julho como referências fixas 
para a assinatura dessas.

Lucirlei/Tiago jun/21 set/21 Eficiência na gestão dos 
recursos do FUNDEB e 
transparência nos atos 
administrativos da SME 
e Executivo

Data da elaboração: 25 de maio de 2021.

Sérgio Sanches de Oliveira
Secretário Municipal de Educação

¹ O modelo de  Relatório de Execução do Plano de Ação será enviado pelo TCMGO aos gestores, tal como a orientação de seu preenchimento. 



ÓRGÃO/ENTIDADE:

ACÓRDÃO:

Data de Início Data de Fim

Citar os itens, subitens ou parte dos itens referentes às 
determinações/recomendações constantes no Acórdão.

Indicar as medidas que serão 
tomadas a fim de dar 
cumprimento à deliberação.

Informar os indicadores que 
serão utilizados, bem como a 
valoração, qualitativa ou 
quantitativa, para avaliar a 
implementação da ação.

Indicar a pessoa ou o 
setor responsável 
pela implementação 
das ações.

Documentação requerida 
para comprovar o 
adimplemento da 
determinação ou 
recomendação

Indicar o benefício 
efetivo da 
implementação da 
ação.

3.1
3.2 Diagnóstico inicial e final da 
rede municipal de ensino; análise 
da curva de aproveitamento e 
aprendizagem;

Realização de  uma (01) 
avaliação diagnóstica inicial e 
uma  (01) avaliação final para 
a elaboração de relatório 
descritivo e reflexivo sobre a 
aprendizagem dos alunos da 
rede.                        
Realização de diagnóstico 
inicial e final no retorno das 
atividades hibridas  a partir 
das matrizes curriculares 
estruturantes   (agosto de 
2021 e dezembro de 2021)                   

Departamento 
pedagógico

fev/22 nov/22 Possibilidades de 
intervenções 
pedagógicas e 
administrativas que 
promovam a elevação 
dos índices de 
aprendizagem do 
município.

Participação dos 
gestores na elaboração 
das ações planejadas o 
que promoverá a co-
responsabilidade entre 
as unidades escolares e 
a SME.

3

Documento a ser encaminhado ao TCMGO¹
Data prevista para o 

encaminhamento 

1º Relatório de Execução do Plano de Ação
Novembro de 2021

2º Relatório de Execução do Plano de Ação
Agosto de 2022

3º  e último Relatório de Execução do Plano de Ação

Fevereiro de 2023

PLANO DE AÇÃO - MODELO TCMGO

Prefeitura Municipal de Trindade/ Secretaria Municipal de  Educação e Cultura
AC n° 01331/20

Deliberação Ação a ser implementada
*Indicadores (se for o 

caso)
Responsável pela 

implementação

Prazo para implementação Documentação que será 
apresentada para 

comprovação

Benefícios 
esperados

SME/Trindade

COMENTÁRIOS DO GESTOR – Registrar eventuais obstáculos ou dificuldades já vislumbrados para a 
implementação das ações e ainda outras considerações que julgar importante.

No contexto da pandemia, o Parecer nº 5/20, do Conselho Nacional de Educação (CNE), homologado dia 29 de maio 
pelo Ministério da Educação (MEC), aponta para a importância, no retorno das aulas presenciais, da realização de 
avaliação diagnóstica para identificar o “desenvolvimento em relação aos objetivos de aprendizagem e habilidades 
que se procurou desenvolver com as atividades pedagógicas não presenciais e construir um programa de 
recuperação, caso necessário, para que todas as crianças possam desenvolver, de forma plena, o que é esperado 
de cada uma ao fim de seu respectivo ano letivo”. Diante dessa situação a ação 3.2 no ano de 2021 será realizada 
de forma a atender as orientações do Conselho Nacional de Educação.

Data da elaboração: 25 de maio de 2021

Informar a data de início e de fim em 
que as medidas serão implantadas.  

Recomendação  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 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);

a) Relatórios sintéticos sobre 
o diagnóstico da rede e dos 
monitonitoramentos 
realizados quanto ao alcance 
das metas propostas;
b)Ata ou outro documentos 
comprobatório das reuniões 
para alinhamento das ações 
planejadas (prazo 09/2021).

¹ O modelo de  Relatório de Execução do Plano de Ação será enviado pelo TCMGO aos gestores, tal como a orientação de seu preenchimento. 

3.3 Reuniões com as equipes 
gestoras para alinhamento das 
ações planejadas

Realização de uma (01) 
reunião mensal com os 
gestores para a avaliação e 
realinhamento das ações 
planejadas e desenvolvidas

Departamento 
pedagógico

ago/21 dez/24

Viviane Pereira da Silva Melo
Coordenadora do Departamento Pedagógico



ÓRGÃO/ENTIDADE:

ACÓRDÃO:

Data de Início Data de Fim

Citar os itens, subitens ou parte dos itens referentes às 
determinações/recomendações constantes no Acórdão.

Indicar as medidas que serão 
tomadas a fim de dar 
cumprimento à deliberação.

Informar os indicadores que 
serão utilizados, bem como a 
valoração, qualitativa ou 
quantitativa, para avaliar a 
implementação da ação.

Indicar a pessoa ou o 
setor responsável 
pela implementação 
das ações.

Documentação requerida 
para comprovar o 
adimplemento da 
determinação ou 
recomendação

Indicar o benefício 
efetivo da 
implementação da 
ação.

3.4 Criação de grupo de 
whatsapp  e email institucional;

Fortalecimento das relações 
institucionais entre a SME e 
as unidades escolares

Lucas Gonçalves mai/21 Sem data Dinamização da 
comunicação entre SME 
e unidades escolares.

3.5 Oferta de curso de 
especialização em gestão 
escolar;

Contratação e,ou/ parceria 
com Instituição Superior de  
para a realização de 
especialização em gestão 
escolar para diretores e 
coordenadores das unidades 
escolares.

Sérgio Sanches ago/22 mai/23 Promoção de 
intensificação no 
diálogo propositivo entre 
unidades escolares e 
SME sobre questões 
administrativas e 
pedagógicas.

3.6 Propor alteração na 
Resolução CME n° 29/2019 
inserindo critérios técnicos e 
meritocráticos para canditados à 
gestão escolar;

Encaminhamento de 
sugestões de critérios 
técnicos e meritócrático ao 
Conselho Municipal de 
Educação e solicitação de 
alterações na Resolução de 
Normatização do processo 
eleitoral nas unidades 
escolares

Sérgio Sanches ago/21 set/21 Fortalecimento da 
gestão democrática pois 
o possível candidato 
aprensetará algumas 
das inúmeras 
qualificações que a 
função requer para o 
bom desempenho 
acadêmico e 
administrativo das 
unidades escolares.

3.7 

3

Documento a ser encaminhado ao TCMGO¹
Data prevista para o 

encaminhamento 

1º Relatório de Execução do Plano de Ação
Novembro de 2021

2º Relatório de Execução do Plano de Ação
Agosto de 2022

3º  e último Relatório de Execução do Plano de Ação
Fevereiro de 2023

PLANO DE AÇÃO - Trindade

Prefeitura Municipal de Trindade/ Secretaria Municipal de  Educação e Cultura
AC n° 01331/20

Deliberação Ação a ser implementada
*Indicadores (se for o 

caso)
Responsável pela 

implementação

Prazo para implementação Documentação que será 
apresentada para 

comprovação

Benefícios 
esperados

Informar a data de início e de fim em 
que as medidas serão implantadas.  

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;

¹ O modelo de  Relatório de Execução do Plano de Ação será enviado pelo TCMGO aos gestores, tal como a orientação de seu preenchimento. 

3.8 Realização de ações de 
formação continuada em parceria 
com a IES e através da SME.

Elaboração de um calendário 
anual de formações para os 
professores da rede através 
parcerias e convênios com 
IES,  Equipe Pedagógica da 
SME e por meio da criação 
de uma Escola de Formação 
vinculada à SME.

Sérgio Sanches 
Virgínia Bonfanti

jun/21 dez/24 Promoção de 
oportunidades para o 
corpo docente da rede 
manter contato com 
novas metodologias de 
ensino, retomada aos 
fundamentos teóricos 
da educação, 
compartilhamento de 
experiências exitosas, 
dúvidas, angústias e 
novos olhares e 
possibilidades no 
movimento de ensinar e 
aprender.

a) Relatórios sobre a 
realização de formação 
continuada para os 
profissionais de educação, 
inclusive quanto a oferta de 
curso de especialização em 
gestão escolar;
b) Resolução do CME n° 
29/2019 alterada;

Sérgio Sanches de Oliveira
Secretário Municipal de Educação

Trindade - GO

COMENTÁRIOS DO GESTOR – Registrar eventuais obstáculos ou dificuldades já vislumbrados para a 
implementação das ações e ainda outras considerações que julgar importante.

Data da elaboração: 25 de maio de 2021.



ÓRGÃO/ENTIDADE:

ACÓRDÃO:

Data de Início Data de Fim

Citar os itens, subitens ou parte dos itens referentes às 
determinações/recomendações constantes no Acórdão.

Indicar as medidas que serão 
tomadas a fim de dar 
cumprimento à deliberação.

Informar os indicadores que 
serão utilizados, bem como a 
valoração, qualitativa ou 
quantitativa, para avaliar a 
implementação da ação.

Indicar a pessoa ou o 
setor responsável 
pela implementação 
das ações.

Documentação requerida 
para comprovar o 
adimplemento da 
determinação ou 
recomendação

Indicar o benefício 
efetivo da 
implementação da 
ação.

3.9(3.7) Retorno das atividades 
de tutoria pedagógica;

Atividades de tutoria 
pedagógica em 100% das 
unidades escolares

 Virgínia 
Bonfanti/Viviane Melo

fev/21 Sem previsão Fortalecimento de 
vínculos entre as 
unidades escolares e a 
SME.

3.10 Realização de ações 
formativas, de adequação e 
intersetorial  para a promoção da 
saúde do servidor da saúde;

Realização de parceria com 
Secretaria de Saúde 
(registrada) para a promoção 
de atividades de saúde como 
consultas de determinadas 
especialidades como 
ortopedia, cardiologia e 
psiquiatria, bem como 
acompanhamento terapêutico 
com psicólogo e palestras 
específicas sobre os vários 
aspectos da saúde do 
professor.

Sérgio Sanches jan/22 mar/22 A Sistematização do 
acompanhamento da 
saúde física e psíquica 
do professor promoverá 
a redução de licenças 
médicas, atestados, o 
que contribuírá para o 
melhor aproveitamento 
pedagógico das aulas 
pelos alunos.

3.11 Propor alteração no Estatuto 
do magistério  no que trata da 
regulamentação da carga horária;

Regulamentação da dobra a 
fim de evitar prejuízos de 
ordem financeira e 
acadêmica para todos os 
envolvidos no processo de 
ensino-aprendizagem. 
Alteração do artigo do 
Estatuto do Magistério que 
faz a previsão dessa ação.

Sérgio Sanches jun/21 ago/21 Segurança jurídica para 
o professor que faz a 
dobra de carga horária e 
para a prefeitura ao 
cumprir com a lei.

3

Documento a ser encaminhado ao TCMGO¹
Data prevista para o 

encaminhamento 

1º Relatório de Execução do Plano de Ação
Novembro de 2021

2º Relatório de Execução do Plano de Ação
Agosto de 2022

3º  e último Relatório de Execução do Plano de Ação
Fevereiro de 2023

PLANO DE AÇÃO - Trindade
Prefeitura Municipal de Trindade/ Secretaria Municipal de  Educação e Cultura
AC n° 01331/20

Deliberação Ação a ser implementada
*Indicadores (se for o 

caso)
Responsável pela 

implementação

Prazo para implementação Documentação que será 
apresentada para 

comprovação

Benefícios 
esperados

Informar a data de início e de fim em 
que as medidas serão implantadas.  

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 (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);

a) Relatórios sobre as 
atividades de tutoria 
pedagógica;
b) relatórios ou outros 
documentos sobre as ações 
realizadas para a promoção 
da saúde do servidor;
c) projeto de lei 
encaminhado ao legislativo 
regulamentando a carga 
horária dos professores 
prevista no Estatuto do 
Magistério;
d) projeto de lei 
encaminhado ao legislativo 
regulamentando os critérios 
para concessão das 
vantagens aos professores e 
o respectivo cronograma 
anual;

¹ O modelo de  Relatório de Execução do Plano de Ação será enviado pelo TCMGO aos gestores, tal como a orientação de seu preenchimento. 

3.12 Realizar levantamento do 
impacto financeiro para 
pagamento das vantagens 
previstas em lei para os 
professores; propor em lei 
específica os critério para 
concessão e cronograma de 
pagamento

Levantamento do impacto 
financeiro para o FUNDEB 
com o pagamento das 
vantagens previstas em lei e 
alteração do artigo do 
Estatuto do Magistério que 
prevê promoções e 
quinquênio.

Sérgio Sanches jun/21 ago/21 Controle dos gastos 
com a folha de 
pagamento e 
desburocratização do 
processo o tornando 
automático.

Secretário Municipal de Educação
Trindade - Goiás

COMENTÁRIOS DO GESTOR – Registrar eventuais obstáculos ou dificuldades já vislumbrados para a 
implementação das ações e ainda outras considerações que julgar importante.

A aprovação da Câmara Municipal nas alterações do Estatuto do Magistério

Data da elaboração: 25 de maio de 2021.

Sérgio Sanches de Oliveira



ÓRGÃO/ENTIDADE:

ACÓRDÃO:

Data de Início Data de Fim

Citar os itens, subitens ou parte dos itens referentes às 
determinações/recomendações constantes no Acórdão.

Indicar as medidas que serão 
tomadas a fim de dar 
cumprimento à deliberação.

Informar os indicadores que 
serão utilizados, bem como a 
valoração, qualitativa ou 
quantitativa, para avaliar a 
implementação da ação.

Indicar a pessoa ou o 
setor responsável 
pela implementação 
das ações.

Documentação requerida 
para comprovar o 
adimplemento da 
determinação ou 
recomendação

Indicar o benefício 
efetivo da 
implementação da 
ação.

3

Documento a ser encaminhado ao TCMGO¹
Data prevista para o 

encaminhamento 

1º Relatório de Execução do Plano de Ação
Novembro de 2021

2º Relatório de Execução do Plano de Ação
Agosto de 2022

3º  e último Relatório de Execução do Plano de Ação
Fevereiro de 2023

PLANO DE AÇÃO - Trindade

Prefeitura Municipal de Trindade/ Secretaria Municipal de  Educação e Cultura
AC n° 01331/20

Deliberação Ação a ser implementada
*Indicadores (se for o 

caso)
Responsável pela 

implementação

Prazo para implementação Documentação que será 
apresentada para 

comprovação

Benefícios 
esperados

Informar a data de início e de fim em 
que as medidas serão implantadas.  

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;
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;

3.13 Criar e institucionalizar a 
avaliação periódica de 
desempenho  dos profissionais 
de educação , conforme as 
diretrizes da Constituição 
Federal, Estatuto do Magistério e 
do Plano Municipal de Educação.

a) Regulamentação ou outra  
normativa sobre a 
institucionalização  da 
avaliação periódica de 
desempenho dos 
profissionais de educação.

¹ O modelo de  Relatório de Execução do Plano de Ação será enviado pelo TCMGO aos gestores, tal como a orientação de seu preenchimento. 

Institucionalização da 
avaliação de desempenho 
dos profissionais da 
educação através de 
regulamentação por Decreto 
específico.

Sérgio Sanches jan/22 dez/22 Conscientização do 
profisional da educação 
quanto seus deveres 
frente ao seu trabalho 
na unidade em que 
desempenha suas 
funções.

Secretário Municipal de Educação
Trindade - Goiás

COMENTÁRIOS DO GESTOR – Registrar eventuais obstáculos ou dificuldades já vislumbrados para a 
implementação das ações e ainda outras considerações que julgar importante.

Data da elaboração: 25 de maio de 2021.

Sérgio Sanches de Oliveira



ÓRGÃO/ENTIDADE:

ACÓRDÃO:

Data de Início Data de Fim

Citar os itens, subitens ou parte dos itens referentes às 
determinações/recomendações constantes no Acórdão.

Indicar as medidas que serão 
tomadas a fim de dar 
cumprimento à deliberação.

Informar os indicadores que 
serão utilizados, bem como a 
valoração, qualitativa ou 
quantitativa, para avaliar a 
implementação da ação.

Indicar a pessoa ou o 
setor responsável 
pela implementação 
das ações.

Documentação requerida 
para comprovar o 
adimplemento da 
determinação ou 
recomendação

Indicar o benefício 
efetivo da 
implementação da ação.

3.14  Realizar planejamento 
preventivo quanto as  possíves 
demandas de manutenção das 
unidades escolares;

Um planejamento das 
possíveis demandas de 
reparos nas estruturas das 
UEs acompanhado de um 
cronograma.

Iveraldo jan/21 set/21 Previsão de gastos 
fundamentada em 
diagnóstico mais preciso 
possibilitando a 
orientação quanto aos 
gastos com a 
manutenção das UEs.

3.15 Utilizar software  livre para o 
gerenciamento das solicitações 
das unidades escolares para 
manutenção das unidades;

Utilização de software 
específico para o controle das 
demandas de manutenção 
das unidades escolares

Iveraldo jun/21 sem previsão Melhoramento na 
visibilidade das ações e 
demandas de cada Ues 
quano à manutenção.

3.16 Climatização das salas de 
aulas;

Climatização de 100% das 
salas de aula das Ues.

Sérgio Sanches/ 
Iveraldo

ago/21 dez/24 Ambiente agradável 
para o desenvolvimento 
das atividades 
pedagógicas.

3.17 Substituição dos quadros 
negros por vidro temperado; Substituição de 100% dos 

quadros negros das salas de 
aula da rede por vidro 
temperado.

Sérgio Sanches/ 
Iveraldo

ago/21 dez/24 Recurso pedagógico de 
qualidade favorencendo 
o desenvolvimento das 
atividades planejadas.

3

Documento a ser encaminhado ao TCMGO¹
Data prevista para o 

encaminhamento 

1º Relatório de Execução do Plano de Ação
Novembro de 2021

2º Relatório de Execução do Plano de Ação
Agosto de 2022

3º  e último Relatório de Execução do Plano de Ação
Fevereiro de 2023

PLANO DE AÇÃO - Trindade
Prefeitura Municipal de Trindade/ Secretaria Municipal de  Educação e Cultura
AC n° 01331/20

Deliberação Ação a ser implementada
*Indicadores (se for o 

caso)
Responsável pela 

implementação

Prazo para implementação Documentação que será 
apresentada para 

comprovação

Benefícios 
esperados

Informar a data de início e de fim em 
que as medidas serão implantadas.  

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.);

a) Plano para manutenção 
periódica das unidades 
escolares e melhoria da 
infraestrutura das salas de 
aula, conforme solicitação 
das unidades e diagnóstico 
prévio realizado pela SMEC- 
indicar cronograma(prazo 
09/2021);
b) Relatório sobre a 
execução do plano de 
manutenção periódica e 
melhoria da infraestrutura 
das unidades 
escolares(inserir fotos antes-
depois).

¹ O modelo de  Relatório de Execução do Plano de Ação será enviado pelo TCMGO aos gestores, tal como a orientação de seu preenchimento. 

3.18 Sanar as deficiências 
relativas à manutenção ds 
unidades escolares identificadas

Utilização de produtos e 
materiais de boa qualidade, 
substituição de telhados, rede 
elétrica e hidráulica, reforma 
dos sanitários observando 
suas estruturas, design e 
outros.

Sérgio Sanches/ 
Iveraldo

ago/21 dez/21 Zelo do recurso público 
ao investir em produtos 
com maior durabilidade, 
credibilidade no trabalho 
desenvolvido pela SME 
quanto aos cuidados 
com o espaço físico 
conservado e que 
proporciona segurança 
aos alunos, profissionais 
da educação e 
comunidade escolar.

Secretário Municipal de Educação
Trindade - Goiás

COMENTÁRIOS DO GESTOR – Registrar eventuais obstáculos ou dificuldades já vislumbrados para a 
implementação das ações e ainda outras considerações que julgar importante.

Data da elaboração: 25 de maio de 2021.

Sérgio Sanches de Oliveira



ÓRGÃO/ENTIDADE:

ACÓRDÃO:

Data de Início Data de Fim

Citar os itens, subitens ou parte dos itens referentes às 
determinações/recomendações constantes no Acórdão.

Indicar as medidas que serão 
tomadas a fim de dar 
cumprimento à deliberação.

Informar os indicadores que 
serão utilizados, bem como a 
valoração, qualitativa ou 
quantitativa, para avaliar a 
implementação da ação.

Indicar a pessoa ou o 
setor responsável 
pela implementação 
das ações.

Documentação requerida 
para comprovar o 
adimplemento da 
determinação ou 
recomendação

Indicar o benefício 
efetivo da 
implementação da 
ação.

3

Documento a ser encaminhado ao TCMGO¹
Data prevista para o 

encaminhamento 

1º Relatório de Execução do Plano de Ação
Novembro de 2021

2º Relatório de Execução do Plano de Ação
Agosto de 2022

3º  e último Relatório de Execução do Plano de Ação
Fevereiro de 2023

PLANO DE AÇÃO - Trindade

Prefeitura Municipal de Trindade/ Secretaria Municipal de  Educação e Cultura
AC n° 01331/20

Deliberação Ação a ser implementada
*Indicadores (se for o 

caso)
Responsável pela 

implementação

Prazo para implementação Documentação que será 
apresentada para 

comprovação

Benefícios 
esperados

Informar a data de início e de fim em 
que as medidas serão implantadas.  

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:
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.

a) Plano específico para o 
envolvimento da família na 
vida escolar dos filhos;
b) relatório sobre a execução 
desse planejamento 
específico.

¹ O modelo de  Relatório de Execução do Plano de Ação será enviado pelo TCMGO aos gestores, tal como a orientação de seu preenchimento. 

3.20 Elaborar e executar um 
planejamento específico de 
alinhamento entre a SME e 
unidades escolares para viabilizar 
a participação efetiva dos pais na 
vida escolar dos filhos.

Um (01) planejamento 
elaborado pela SME e as 
unidades escolares com o 
objetivo de fortalecimento das 
relações entre SME/Unidade 
Escolar/ Família.

Departamento 
Pedagógico

ago/21 nov/21 Participação de todos os 
segmentos que formam 
a rede municipal de 
educação.

Secretário Municipal de Educação
Trindade - Goiás

COMENTÁRIOS DO GESTOR – Registrar eventuais obstáculos ou dificuldades já vislumbrados para a 
implementação das ações e ainda outras considerações que julgar importante.

Data da elaboração: 25 de maio de 2021.

Sérgio Sanches de Oliveira



ÓRGÃO/ENTIDADE:

ACÓRDÃO:

Data de Início Data de Fim

Citar os itens, subitens ou parte dos itens 
referentes às determinações/recomendações 
constantes no Acórdão.

Indicar as medidas que serão 
tomadas a fim de dar 
cumprimento à deliberação.

Informar os indicadores que 
serão utilizados, bem como a 
valoração, qualitativa ou 
quantitativa, para avaliar a 
implementação da ação.

Indicar a pessoa ou o 
setor responsável 
pela implementação 
das ações.

Documentação requerida 
para comprovar o 
adimplemento da 
determinação ou 
recomendação

Indicar o benefício 
efetivo da 
implementação da 
ação.

4.1 Identificação da função e 
subfunções adequadas em cada 
processo de requisição;

Estabelecimento de regra 
específica para o 
cumprimento de ações que 
orientam os processos de 
requisição da SME.

Arlete Hilário jan/21 Sem previsão Controle de entrada e 
saída de equipamentos, 
mobiliário, itens, 
produtos e de recursos 
em cada modalidade de 
ensino.

4.2 Elaboração de manual de 
procedimentos específicos e 
rotinas administrativas da SMEC;

Produção de um (01) manual 
de procedimentos e rotinas 
da SME

Virgínia Bonfanti jul/21 ago/21 Transparência e 
compartilhamento dos 
serviços ofertados pela 
SME à comunidade.

Documento a ser encaminhado ao TCMGO¹
Data prevista para o 

encaminhamento 

1º Relatório de Execução do Plano de Ação
Novembro de 2021

2º Relatório de Execução do Plano de Ação
Agosto de 2022

3º  e último Relatório de Execução do Plano de 
Ação Fevereiro de 2023

Sérgio Sanches de Oliveira
Secretário Municipal de Educação

Visualização clara das 
ações e intervenções 
realizadas nas Ues.

Data da elaboração: 25 de maio de 2021.

4.3 Prestação de contas das 
intervenções realizadas nas 
unidades escolares.

Relatório descritivo  bimestral 
das intervenções realizadas 
nas Ues.

Superintendência/Dep
artamento 
Pedagógico/Tutoria 
Pedagógica

jul/21 Sem previsão

a) elaboração e 
institucionalização do manual 
de procedimentos 
específicos e rotinas 
administrativa da SMEC.

Trindade - GO

COMENTÁRIOS DO GESTOR – Registrar eventuais obstáculos ou dificuldades já vislumbrados para a 
implementação das ações e ainda outras considerações que julgar importante.

PLANO DE AÇÃO - MODELO TCMGO

Prefeitura Municipal de Trindade/ Secretaria Municipal de  Educação e Cultura
AC n° 01331/20

Deliberação Ação a ser implementada
*Indicadores (se for o 

caso)
Responsável pela 

implementação

Prazo para implementação Documentação que será 
apresentada para 

comprovação

Benefícios 
esperados

Informar a data de início e de fim em 
que as medidas serão implantadas.  

Recomendação  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.
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.);

¹ O modelo de  Relatório de Execução do Plano de Ação será enviado pelo TCMGO aos gestores, tal como a orientação de seu preenchimento. 


