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Afonso Cláudio, 03 de julho de 2019. 

 
 
Senhora Secretária, 
 
 
Preliminarmente, cumpre enaltecer a ótima desenvoltura da Secretaria Municipal de Educação, no período 

em que os auditores externos vieram a campo para validar o que foi declarado no questionário on-line i-

Educ do Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM. 

 

Como é de conhecimento de Vossa Senhoria, embora a expectativa seja de crescimento da nota na 

avaliação, ainda há itens que necessitam de atenção e foram objetos de apontamentos e sugestões por 

parte dos fiscalizadores.  

 

• Dessa forma, vimos à presença de V. Senhoria, pontuar e destacar as seguintes recomendações dos 

auditores, para servir como um guia para possíveis providências: 

 

1. Nas primeiras alternativas (questões 1 a 4), embora as respostas no questionário fossem negativas, a 

Secretária conseguiu reverter à situação, através da argumentação e apresentação de relatórios, validando 

os itens. Em relação à pesquisa/estudo para levantar o número de crianças que necessitam de vagas 

(questões 2 a 4), ficou demonstrado que há vagas ociosas, o que refuta a necessidade deste levantamento.  

Entretanto, foi comentado que há uma perspectiva da realização de um mini censo, com o apoio da 

Secretaria de Saúde, para conhecimento e maior exatidão do número de crianças que estão fora da escola. 

Apoiamos essa ideia, pois através dela será possível embasar estratégias e planejar melhorias mais 

assertivas, baseados em dados sólidos. 

 

2. Sobre a Infraestrutura de ensino e apoio da Tecnologia nos anos iniciais do Ensino Fundamental (questão 

9), foi informado que já ocorreram iniciativas neste sentido, como a ativação dos laboratórios/sala de 

informática com computadores em duas escolas. Conscientes das dificuldades, recomendamos que essas 

ações sejam estendidas para as demais escolas, e dada efetividade as aulas, tendo em vista que a 

tecnologia expande a experiência de aprendizado, e que as escolas possuem um papel fundamental para 

formar cidadãos competentes para atuar na era da informação.   

 

3. Em relação à divulgação do cardápio escolar (item 14), a resposta foi positiva e validada com a 

comprovação da fixação de cartazes com as refeições nas escolas municipais. Entretanto, visando dar maior 

efetividade, recomendamos que o cardápio seja publicado também no Portal da Transparência Municipal, 

contendo as refeições, as datas de referência e o nome do nutricionista responsável.  

 

Ao divulgar eletronicamente o cardápio da merenda escolar à comunidade, além de facilitar o acesso, 

zelando pelo equilíbrio nutricional dos alunos para que seja possível se orientar quanto aos alimentos 

servidos, trata-se também de um mecanismo de fiscalização, fomentando o controle social em relação aos 

gastos e a qualidade da alimentação ofertada. 
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Também trata-se de uma medida preventiva em prol da saúde, pois se a criança possuir ou desenvolver 

alguma restrição alimentar, os pais terão conhecimento da alimentação fornecida e saberão especificar aos 

médicos exatamente o que os filhos estão ingerindo na rede de ensino. 

 

4. Quanto ao absenteísmo (Item 27 e 39) é inevitável que aconteça, pois é preciso considerar que 

problemas e imprevistos existem. Mas é também necessário criar estratégias para conter o impacto desses 

fatores na educação dos alunos. Dessa forma, devido aos números levantados (questão 27), sugerimos a 

elaboração de programa de inibição (questão 39), propondo uma intervenção que possa auxiliar na 

melhoria das práticas gestoras no cotidiano escolar em relação ao absenteísmo, como por exemplo, 

investimento em feedbacks constantes, políticas de reconhecimento, promoção de qualidade de vida, 

criação de metas, premiação no final do exercício para os profissionais assíduos, etc. 

 

5. Em relação à entrega do uniforme escolar à rede municipal (item 38), informaram que não ocorreu neste 

exercício, mas que está em andamento a solicitação de orçamentos, para a análise da conveniência. Este 

tipo de ação valoriza a educação, uma vez que um uniforme implica em disciplina em relação a todos na 

escola, incentiva o respeito às normas, que é fundamental para a vida em sociedade, oferece conforto, 

garante segurança, pois possibilita a identificação dos alunos fora da unidade escolar, além de permitir que 

todos mantenham o foco na aprendizagem e se sintam iguais. 

 

• Além disso, através da análise ao Ofício SEMED n° 387/2019, constatamos que há outras questões, não 

avaliadas pelos auditores nessa oportunidade, que possuem a mesma proporção, e merecem a mesma 

atenção e esforços para adequação: 

 

1. Referente à infraestrutura das escolas (item 10), no que se refere à acessibilidade, responderam que não 

há escolas adaptadas (0 zero) para receber crianças com deficiências, com rampas e vias de acesso, 

adaptação de sala de aulas, banheiros e áreas de esporte e recreação. Este é um item que merece muita 

cautela, não apenas para garantir o princípio da dignidade humana e a inclusão social, mas também em 

precaução ao que dispõe o inciso IX, do art. 11, da Lei 8.429/92, que constitui como ato de improbidade 

administrativa quem notadamente deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos 

na legislação. 

 

Sobre as quantidades com escolas que possuem quadras poliesportivas coberta com dimensões mínimas 

(18mx30m), segue aqui o registro, como forma incentivo para inclusão em possíveis planejamentos. 

 

2. No que concerne o levantamento sobre distorção idade/série nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

(item 34), sabedoras de que o questionário não abria a possibilidade de descrever uma justificativa da 

resposta e que possa haver alguma coisa já existente neste sentido, recomendamos que seja realizado este 

levantamento, e se como resultado, for que não há alunos com mais de 2 anos de atraso escolar, no 

próximo índice seja informado que ocorreu o levantamento. Se a situação for outra, realizar as adequações 

necessárias para conhecer a proporção de alunos com essa distorção.  

 

3. Quanto às bibliotecas e salas de leitura (item 36), foi informado que há respectivamente 0 (zero) e 6 

(seis) na nossa rede municipal. Salientamos que os projetos da Sala de Leitura são bastante pontuais, ou 
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seja, mais voltados para atividades que envolvam a escrita e leitura, assim como existem várias maneiras, 

formatos e meios para se chegar a um bom resultado com os alunos. Mas é a Biblioteca Escolar que, sendo 

organizada dentro dos moldes adequados, tendo um profissional devidamente qualificado para sua 

administração e havendo a parceria com o professor, se torna o centro vital de formação, informação e 

aprendizagem. 

 

• O IEGM permite a mensuração dos serviços públicos e da efetividade de políticas públicas, a medição da 

qualidade dos gastos e dos investimentos realizados, elucidando se a visão e objetivos estratégicos dos 

municípios estão sendo alcançados de forma efetiva, servindo principalmente como um guia para 

implementação dessas orientações.  

 

Valemo-nos desta oportunidade para reiterar nossa estima e consideração. 

 
 

 

SIMONI ALTAFIM LOPES TRISTÃO          MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 
Controladora Interno Municipal     Auditora Pública Interno 

 
DA: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 
A: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Ilma. Sra. Cláudia Lopes Vargas 
 


