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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. 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://virtual.tcm.go.gov.br/processo-eletronico/#/publico/detalhe-processo/00007700.2021.004.6.09101.0000
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CIDADE OCIDENTAL 

Processo - 03473/2020 

ACÓRDÃO Nº 04320/2021 - Tribunal Pleno 

Processo : 03473/20 
Município : Cidade Ocidental 
Poder : Executivo 
Órgão : Secretaria Municipal de Educação de Cidade Ocidental 

– SMEC
Assunto : Auditoria operacional 
Exercício : 2019/2020 
Responsável 1 : Fábio Correa de Oliveira, prefeito 
CPF Responsável 1 : 183.763.801-25 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/03473/2020
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Responsável 2 : Anderson Luciano de Carvalho, Secretário Municipal 
de Educação 

CPF Responsável 2 :  709.338.631-87 
Representante do MPC : José Américo da Costa Júnior 
Relator : Conselheiro Fabrício Macedo Motta 

AUDITORIA OPERACIONAL. PROFESSORES 
REGENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 
FORMAÇÃO CONTINUADA. ACHADOS. 
DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES. 

VISTOS relatados e discutidos os presentes autos de nº 03473/20, que 
tratam de auditoria operacional na área da educação, prevista no Plano Anual de 
Fiscalização de 2020 deste Tribunal e realizada pela Comissão Especial de Auditoria 
(CEA) para avaliar a gestão da formação continuada dos professores regentes do ensino 
fundamental do município de Cidade Ocidental; 

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. Recomendar à Secretaria Municipal de Educação de Cidade Ocidental,
na pessoa de seu titular, Sr. Anderson Luciano de Carvalho, que: 

1.1. Adote ações para sanar a vulnerabilidade existente no mapeamento 
e no diagnóstico das ações de capacitação, tais como: 

a) adotar um registro formal e documentado (ex.: formulários
físicos, eletrônicos, registro de atas das reuniões) das consultas
aos professores, do mapeamento e do resultado do diagnóstico das
suas necessidades e/ou carências de capacitação profissional,
identificando-os nesse processo;
b) promover uma divulgação maciça na rede escolar das consultas
formais realizadas aos professores, com vistas ao alcance do maior
número possível de profissionais participantes desse levantamento;
c) gerenciar o registro dos dados obtidos e o quantitativo de
participantes;
d) estreitar os canais de comunicação dos docentes junto à SME;
e) estimular o engajamento desses profissionais nesse processo;

1.2. Amplie a sua atenção às necessidades dos alunos com deficiência, 
com vistas a: 

a) ofertar formações aos professores, sistematizadas e periódicas,
relacionadas, especificamente, à temática de inclusão e autonomia
desses alunos;
b) fazer constar essas formações no calendário anual de formação
continuada dos profissionais do magistério;
c) propiciar ampla divulgação dessas formações aos professores,
para que estes delas participem e venham a utilizar dos
conhecimentos nelas transmitidos em suas rotinas de trabalho;

http://www.tcm.go.gov.br/
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1.3. Inclua a participação dos professores regentes do ensino 
fundamental no processo de planejamento de suas ações de 
capacitação, promovido pela secretaria, de forma a: 
 
a) realizar consulta aos docentes por um meio formalizado; 
b) criar registro de referidas consultas; 
 

1.4. Implemente uma rotina estruturada, formalizada, periódica e 
continuada de planejamento das ações de capacitação dos 
professores, de maneira a: 
 
a) conter as programações dessas ações ao início de cada ano 
letivo; 
b) estabelecer cronograma e ementa amplamente divulgados na 
rede de ensino; 
c) atender aos objetivos e às metas previstas no PPA e no PME; 
 

1.5. Realize uma investigação coordenada e formalizada junto aos 
professores regentes, buscando: 
 
a) mapear as causas das desmotivações e resistência dos 
docentes em participarem das ações de capacitação; 
b) adotar ações, inclusive de formação, que abordem e mitiguem 
essas causas; 
c) implementar medidas que tornem os professores engajados a 
participarem dessas ações de formação continuada; 
d) aperfeiçoar a relação ensino-aprendizagem em sala de aula; 
 

1.6. Reforce o processo de avaliação das atividades de formação 
realizadas, que deve: 
 
a) ocorrer de forma sistematizada e formalizada, como etapa final 
do ciclo de cada atividade formativa; 
b) mensurar o resultado dessas atividades de forma qualitativa e 
quantitativa; 
 

1.7. Coloque em prática procedimentos de controle formalizados das 
ações de formação ofertadas, considerando: 
 
a) utilizar-se dos resultados obtidos das avaliações realizadas, 
conforme recomendação anterior; 
b) parametrizar os resultados obtidos e utilizá-los no 
aperfeiçoamento do planejamento e da execução das próximas 
atividades de formação; 
 

1.8. Promova reuniões de discussão formalizadas e registradas, 
intermediadas pela secretaria, dos aspectos abordados nas ações 
formativas e do aproveitamento dessas ações, pretendendo: 
 
a) envolver os professores na troca de experiências e 
aprendizados; 

http://www.tcm.go.gov.br/
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b) realizar diagnóstico e controle do que foi planejado e do índice
de aprendizado dos docentes, o que propiciará intervenções
tempestivas e oportunas que poderão gerar melhores resultados
às próximas ações formativas;

1.9. Adote procedimentos formais e coordenados, tais como: 

a) ações avaliativas periódicas junto aos professores regentes;
b) pesquisas e/ou avaliações de melhoria de desempenho junto aos
alunos do ensino fundamental da rede, para aferição do impacto
das ações de capacitação continuada na melhoria da prática
pedagógica e no planejamento realizado pelos professores
regentes da rede;

1.10. Implemente procedimentos formais para: 

a) divulgar e difundir os indicadores de desempenho utilizados pela
SME para atingir os seus objetivos e metas traçados;
b) certificar que os professores conheçam e utilizem desses
indicadores para melhorarem as suas atividades pedagógicas;

1.11. Implemente acompanhamento periódico junto aos professores, 
orientando-os acerca das atividades realizadas remotamente, a 
fim de se aprimorar as atividades on-line; 

1.12. Assegure o acesso da totalidade dos professores à internet, 
utilizando-se de metodologia de sondagem que identifique os 
professores com restrições de acesso a esse recurso, e adote as 
medidas pertinentes ao saneamento dessa limitação; 

1.13. Monitore as atividades pedagógicas executadas pelos 
professores, a fim de se assegurar que estas estão consonantes 
aos objetivos, metas e planejamentos traçados pela SME; 

1.14. Amplie as temáticas abordadas nos cursos de capacitação, 
visando trabalhar os assuntos que emergiram durante o período 
de suspensão das aulas presenciais, tais como: uso da tecnologia 
digital e das ferramentas utilizadas na rotina dos professores (ex: 
softwares específicos para a sua capacitação, formulários 
eletrônicos etc.), abordagem de questões emocionais, modelos de 
avaliações de aprendizagem, uso de materiais concretos, dentre 
outros; 

1.15. Tome conhecimento do estudo "A educação não pode esperar", 
desenvolvido pelo CTE-IRB e Interdisciplinaridade e Evidências 
no Debate Educacional - IEDE (2020a), com a participação do 
TCMGO, destacando-se as práticas pedagógicas durante o 
período de suspensão das aulas presenciais e atuação e 
formação de professores; bem como do estudo "Planejamento 
das redes de ensino para a volta às aulas presenciais: saúde, 
permanência e aprendizado" (CTE-IRB e IEDE, 2020b). 

2. Recomendar ao Poder Executivo de Cidade Ocidental, na pessoa de seu
chefe, Sr. Fábio Correa de Oliveira, e à Secretaria Municipal de Educação de Cidade 
Ocidental, na pessoa de seu titular, Sr. Anderson Luciano de Carvalho, que: 

http://www.tcm.go.gov.br/
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2.1. Promovam, conjuntamente, o planejamento da retomada das 
atividades presenciais, considerando as necessárias adequações 
de ordem sanitária e pedagógica que deverão ser implementadas 
nas instituições educacionais, destacando-se tratar de um 
processo que envolve educação-sociedade-saúde; 
 

2.2. Considerem nesse planejamento, pelo menos, as medidas do 
"Protocolo de biossegurança para retorno das atividades 
presenciais nas instituições de ensino do Estado de Goiás da 
SES/GO" (GOIÁS, 2020) – Protocolo Goiás e do "Guia de 
implementação de protocolos de retorno das atividades 
presenciais nas escolas de educação básica" (BRASIL, 2020) – 
Protocolo MEC; 

 
 

2.3. Atentem-se, adicionalmente, às demais medidas aplicáveis no caso e 
normas supervenientes relacionadas, tais como: 
 
a) utilizar a ferramenta desenvolvida pelo Gabinete Articulado de 
Enfrentamento aos Efeitos da Pandemia na Educação Pública de 
Goiás (GAEPE-GO), disponível em 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2020/11/gaepegobio09-11-20/, 
composta de listas de verificação (checklists) que permitem fazer 
uma autoavaliação sobre as condições exigidas no Protocolo 
MEC e no Protocolo Goiás; 
b) tratar as situações mapeadas na pesquisa que expressam as 
principais preocupações dos professores quanto à volta às aulas, 
mediante o atendimento das medidas correspondentes na 
ferramenta do GAEPE-GO, conforme a seguir: 

b1) quanto aos itens da planilha Biossegurança Goiás: ações e 
medidas de segurança, descritos na parte geral do Protocolo 
Goiás, busquem: 

b1.1) realizar formação, online, para os professores, com 
temáticas variadas, tais como: ensino híbrido, ferramentas 
tecnológicas, flexibilização de currículo, estratégias 
metodológicas inovadoras, entre outras, a fim de se 
garantir o processo de ensino e aprendizagem dos 
estudantes neste período (item 1.1.7); 
b1.2) organizar formações continuadas para os 
profissionais da instituição escolar, com foco na 
apropriação dos protocolos sanitários, bem como 
planejamento do retorno dos estudantes às atividades 
pedagógicas presenciais (item 1.1.8); 
b1.3) realizar planejamento coletivo com os docentes, para 
um retorno gradual dos profissionais, devendo ocorrer 
antes do retorno dos estudantes, de modo a realizar uma 
ambientação e o desenvolvimento de ações de 
acolhimento a eles, com importante atenção à saúde, 
incluindo os aspectos físico e emocional, no contexto 
institucional (item 1.1.9); 

http://www.tcm.go.gov.br/
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b1.4) organizar o planejamento pedagógico, prevendo a 
concomitância de atividades pedagógicas presenciais e 
não presenciais (item 1.1.10);  
b1.5) orientar professores, servidores, discentes e 
familiares a buscarem acompanhamento psicológico caso 
necessitem (item 1.1.23); 
b1.6) disponibilizar materiais e equipamentos suficientes 
para que não seja necessário o compartilhamento, por 
exemplo: canetas, microfone portátil para os professores, 
dentre outros (item 2.2.4); 
b1.7) implementar recomendações para a saúde do 
trabalhador (item 5); 

b2) quanto aos itens da planilha MEC: ações e medidas para o 
retorno das atividades presenciais, que não estão contempladas 
no Protocolo Goiás, busquem: 

b2.1) Desenvolver programa de acolhimento e 
reintegração social dos professores, estudantes e suas 
famílias, como forma de superar os impactos psicológicos 
do longo período de isolamento social. Para isso, poderão 
ser criados programas de formação continuada de 
professores, visando prepará-los para esse trabalho de 
integração, incluindo a capacitação para oferta de 
atividades remotas e ensino híbrido (item 2.7); 
b2.2) elaborar o Plano de Retorno das atividades escolares 
presenciais, considerando as orientações da Secretaria de 
Educação à qual a instituição educacional está vinculada, 
fazendo uma avaliação da capacidade da instituição para 
receber os alunos e os profissionais da educação. Para 
tanto, o grupo que coordenará as ações deverá contar com 
o auxílio de Gerências de Atenção Primária à saúde,
Centros de Saúde, Unidades Básicas de Saúde, Unidades
de Pronto Atendimento, Distritos Sanitários Especiais
Indígenas (DSEIs), Hospitais e de Faculdades de Ciências
da Saúde, que poderão colaborar diretamente por meio de
ações de extensão universitária e estágios
supervisionados, bem como de pais e pessoas da
sociedade civil que possam contribuir com as tomadas de
decisão (item 3.3);
b2.3) incluir os profissionais de apoio ao estudante com
deficiência no acesso aos Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs) e planejar capacitação que contemple as
especificidades dos cuidados com esses estudantes (item
5.1);

2.4. Tomem conhecimento do estudo "Planejamento das redes de ensino 
para a volta às aulas presenciais: saúde, permanência e 
aprendizado" (IRB e IEDE, 2020b); 

3. Determinar à Secretaria Municipal de Educação de Cidade Ocidental, na
pessoa de seu titular, Sr. Anderson Luciano de Carvalho, que apresente, no prazo de 60 
(sessenta) dias, Plano de Ação especificando as ações e as medidas que serão adotadas 
para atender às determinações e às recomendações emitidas pelo Tribunal no item 1 

http://www.tcm.go.gov.br/
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desta decisão, com os nomes e os contatos dos respectivos responsáveis e os prazos 
previstos para a implementação de cada uma delas, para o posterior monitoramento, nos 
termos do artigo 194 do Regimento Interno do TCMGO e conforme previsto no Plano Anual 
de Fiscalização do TCMGO e no art. 13 e Anexo I da sua RA n.º 113/2019; 

4. Determinar ao Poder Executivo de Cidade Ocidental, na pessoa de seu
chefe, Sr. Fábio Correa de Oliveira, e à Secretaria Municipal de Educação de Cidade 
Ocidental, na pessoa de seu titular, Sr. Anderson Luciano de Carvalho que, atentando-
se para o disposto na parte final do item 1.15 desta decisão, relativamente ao retorno às 
aulas presenciais, apresentem, no prazo de 30 (trinta) dias, Plano de Ação especificando 
as ações e as medidas que serão adotadas para atender às determinações e às 
recomendações emitidas pelo Tribunal no item 2 acima, com os nomes e os contatos dos 
respectivos responsáveis e os prazos previstos para a implementação de cada uma delas, 
para o posterior monitoramento, nos termos do artigo 194 do Regimento Interno do 
TCMGO e conforme previsto no Plano Anual de Fiscalização do TCMGO e no art. 13 e 
Anexo I da sua RA n.º 113/2019; 

5. Advertir as autoridades mencionadas nos itens 3 e 4 acima que, nos
termos do §2º do artigo 13 da RA nº 113/2019, o atraso injustificado na apresentação do 
Plano de Ação ensejará a aplicação das penalidades previstas no artigo 47-A, inciso XIII, e 
a reiteração da determinação para a sua apresentação, sujeitando-se aqueles que não 
apresentarem esse Plano, ainda, à aplicação da multa prevista no inciso X do artigo 47-A 
da LOTCMGO. 

À Superintendência de Secretaria, para as providências. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 1 de 
Setembro de 2021. 

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. 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. 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. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. 
Sub.Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/03686/2016



