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 Ao: Sr. Diretor da DCO  
De: Sr. Inspetor Geral da 3ª IGE  
 
Senhor Diretor,  
 
Solicito a V.S.ª que este memorando seja processado, com o posterior encaminhamento do 
administrativo resultante a esta inspetoria.  
Sugere-se, ainda, que o processo formado seja cadastrado nos seguintes termos:  
 
Nome do Interessado: Secretaria Geral de Controle Externo – 3ª IGE.  
Órgão de Origem: SME – Secretaria Municipal de Educação  
Assunto/Objeto: Relatório Consolidado do Programa de Visitas às Escolas – exercício 2019  
Código de Assunto Geral: 61 – Auditorias e similares  
Código de Assunto Específico: 11 – Visita Técnica em Escolas – Consolidado 
 
 
Atenciosamente,  
Marcus Vinicius Pinto da Silva  
Inspetor Geral – 3ª IGE/SGCE  
Matr. 40/900.360 
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Apresentação 

 
Versa o presente sobre relatório consolidado dos resultados obtidos no 
Programa de Visitas às Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino da 
Cidade do Rio de Janeiro – Exercício 2019 
 
Neste relatório serão apresentados diversos indicadores na área da Educação 
que poderão servir como parâmetros para futuras intervenções e/ou estudos 
por parte dos Gestores da Secretaria Municipal de Educação – SME. 
 
Ao longo do tempo, o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – 

TCMRJ - vem mantendo o seu compromisso que é o de fiscalizar a 

administração pública municipal buscando um maior controle nos gastos 

públicos, fortalecendo a importância, por ele exercida, junto à sociedade. 

Assim, vem agindo de forma mais direta e constante junto aos órgãos 

fiscalizados de modo a permitir que, muitas vezes, atos ou procedimentos 

imperfeitos, antes adotados, sejam revistos pelos seus dirigentes, ainda na 

execução de seu objeto, adequando-os à legislação pertinente. Este controle 

tem como objetivo final o bom emprego do dinheiro público. 

Desta forma, e com a intenção de manter a eficácia no controle externo através 

de ações mais imediatas, o TCMRJ iniciou em 2003 um trabalho junto às 

escolas que possuem turmas de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental que 

compõem a Rede Municipal denominado Programa de Visitas às Escolas.  

A partir do terceiro ano do Programa de Visitas, foi diagnosticada a necessidade 

de reformulação dos papéis de trabalho e dos procedimentos. Percebeu-se 

também a necessidade de se garantir respaldo técnico-científico para as 

conclusões estatísticas resultantes do desenvolvimento do trabalho.  

Sendo assim, foi contratada consultoria da Fundação COPPETEC da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), tendo como objetivos a 

definição de um plano amostral, a avaliação e validação dos procedimentos que 

vinham sendo utilizados e a crítica dos demais papéis de trabalho. 

Nos estudos elaborados pela COPPETEC, foram definidos três planos 

amostrais: um para a pesquisa com os alunos e pais, outro para a pesquisa 

com os professores e o terceiro para as escolas da rede pública municipal. Em 

cada um deles, o ponto de recorte básico para o cálculo dos tamanhos das 

amostras foi a Coordenadoria Regional de Educação – CRE.  
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O Programa visa à realização de um acompanhamento mais direto e constante 

das escolas, propiciando, assim, ações imediatas por parte dos gestores 

envolvidos, solucionando com rapidez as impropriedades detectadas pelo 

Tribunal e mantendo a Secretaria Municipal de Educação ciente dos problemas 

em suas unidades.  

O trabalho é realizado junto aos alunos, pais, diretores escolares, professores, 

coordenadores e gestores da SME, por meio das pesquisas e das entrevistas 

e da presença orientadora do órgão de controle nas escolas, fortalecendo a 

aproximação entre o usuário e a administração e possibilitando a identificação 

de demandas e sugestões. 

O programa prevê a continuidade de suas ações ao longo do exercício e da 

gestão, sendo esse um de seus fundamentos. As escolas são visitadas ao longo 

do ano, abrangendo as onze Coordenadorias Regionais de Educação (CREs), 

de maneira que todas essas Coordenadorias sejam contempladas.  

O encerramento de cada exercício não significa que o trabalho esteja completo. 

As unidades escolares listadas para monitoramento são novamente visitadas 

no ano seguinte, enquanto outras escolas são selecionadas. No exercício 

seguinte, todo o procedimento se repete, possibilitando uma avaliação 

abrangente das gestões quadrienais de governo na área de educação. 

Durante a execução do programa, são utilizadas várias técnicas de auditoria 

operacional e de auditoria de conformidade. 

A equipe que visita a escola aplica três modelos de questionário, realiza 

entrevistas, bem como registra fotograficamente as fragilidades observadas na 

unidade para posterior elaboração de relatório.  
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Plano amostral 

 

Coordenadoria 
Regional de 
Educação 

Escolas 
visitadas 

Alunos 
entrevistados 

Professores 
entrevistados 

Nº de 
questionários 
enviados para 
os Pais 

        1ª 10 102 56 102 

        2ª  21 206 129 206 

        3ª 19 197 91 197 

        4ª/11ª  29 331 123 331 

        5ª  21 260 92 260 

        6ª 12 170 60 170 

        7ª  21 283 126 283 

        8ª  23 310 126 310 

        9ª 19 260 95 260 

       10ª  20 272 99 272 

TOTAL 195 2391 997 2391 

 

➢ 195 escolas do 6º ao 9º ano visitadas 

➢ 2.391 alunos entrevistados 

➢ 997 professores entrevistados 

➢ 2.391 questionários encaminhados aos pais  

 

➢ Margem de erro do trabalho:    

                               5% para as visitas 

                               2% para as entrevistas com alunos 

                               3% para as entrevistas com professores e pais 

 

❖ Nível de confiança da pesquisa – 95% 
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A Secretaria Municipal de Educação 

 

A Secretaria Municipal de Educação, para uma melhor gestão descentralizada, é 
dividida em 11 Coordenadorias Regionais de Educação – CREs. 

As Coordenadorias Regionais de Educação se compõem de diversos bairros da cidade 
do Rio de Janeiro, fazendo com que cada CRE possua um número específico de 
unidades escolares. 

A SME possui, até a presente data, 1.577 unidades escolares, assim distribuídas: 
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Estão matriculados na Rede Municipal de Ensino, a maior Rede da América Latina, 
641.000 alunos, divididos por segmentos: 

 

Segundo informações da SME, 35,11% dos alunos matriculados estariam em unidades 
que funcionariam em tempo integral. Enquanto que 64,89% estariam em unidades 
em tempo parcial, conforme detalhamento a seguir: 
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O total de professores exercendo suas atividades na Rede Municipal atinge a marca 
de 39.815 profissionais, sendo que 2.249 estariam lotados no Nível central e/ou nas 
Coordenadorias Regionais de Educação, assim distribuídos, por cargo e carga horária: 

 

A Secretaria Municipal de Educação possui em seu quadro 13.862 profissionais de 
apoio técnico/administrativo/operacionais, sendo 717 lotados no Nível Central e/ou 
Coordenadorias Regionais de Educação. 
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No período de 2016 a 2019, foram, efetivamente, empenhados no orçamento da 
Secretaria Municipal de Educação, os seguintes valores em bilhões, conforme portal 
da transparência rio. 
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Condições estruturais das escolas visitadas 

 

Visando verificar as condições das escolas, foi criado grupo de trabalho 
multidisciplinar, composto por auditores do TCMRJ, que definiram os principais 
problemas estruturais que poderiam ocorrer nos prédios públicos, notadamente 
naqueles que funcionariam como unidades escolares. Após a detecção dos problemas, 
o grupo definiu uma pontuação para cada tipo de imperfeição, de maneira que 
quanto mais pontos a unidade acumulava, mais problemas ela apresentava. Além 
disso, foram definidos os números máximos de pontos que as escolas poderiam atingir 
para terem suas condições estruturais consideradas: boas, razoáveis, razoáveis com 
risco e precárias, além de identificar o percentual de escolas que estariam em obras. 
Deve ser mencionado que as escolas consideradas razoáveis com risco seriam aquelas 
no limite prudencial de serem classificadas como precárias, não significando que as 
mesmas apresentam riscos de desabamento. 

OBS: As pontuações e os problemas definidos para análise da estrutura da escola são 
parâmetros pré-estabelecidos pela equipe executora do trabalho, visando à criação 
de indicadores de avaliação dentro do mencionado trabalho. A indicação da 
existência de escolas consideradas razoáveis com risco e precárias não significa que 
aquelas unidades não possam funcionar, mas sim que funcionam de maneira não 
satisfatória para o conforto dos alunos e professores, servindo de sinalização para que 
medidas mais densas por parte da Secretaria Municipal de Educação possam ser 
tomadas.   

Esse procedimento teve como objetivo minimizar a subjetividade na avaliação das 
condições estruturais das unidades. A equipe de visita apenas assinala no check-list os 
problemas detectados. Ao lançar os dados coletados no Sistema Estatístico de Dados 
- SED, o próprio sistema classifica a estrutura da unidade como precária, razoável, 
razoável com risco ou boa.     

De acordo com o gráfico a seguir, podemos perceber que existem 63,59% de escolas 
com infraestrutura precária em funcionamento, 18,46% em condições razoáveis com 
risco de se tornarem precárias, 15,90% razoáveis, 1,54% em condições boas e 0,51% em 
obras, dentro dos parâmetros estabelecidos para a execução do Programa de Visitas, 
adotado desde 2008.  

Em relação ao ano de 2018, houve uma diminuição no percentual de unidades 
consideradas precárias de 72,96% para 63,59%. A última redução de unidades com 
status de precárias só havia acontecido em 2016 em 1%. 
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No gráfico a seguir, observamos as variações, ao longo dos anos, dos percentuais 
encontrados em relação às escolas consideradas com infraestrutura boa e precária de 
funcionamento. Ressaltando, sempre, que as classificações são referentes a parâmetros 
pré-estabelecidos desde o início do Programa em 2008. 
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Através do Decreto n° 13.964, de 14 de junho de 1995, dando prosseguimento à política 
de descentralização da Secretaria Municipal de Educação, foram criadas as 
Coordenadorias Regionais de Educação - CRE. Desta forma, no gráfico a seguir, estão 
demonstradas as condições estruturais das escolas visitadas, por Coordenadoria 
Regional. 

 

Deve ser destacado que, com base no plano amostral elaborado pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, a 4ª. e a 11ª. Coordenadorias Regionais de Educação são 
analisadas em conjunto. A 1ª. e a 7ª. CREs foram aquelas em que mais foram 
observadas unidades escolares em condições precárias de infraestrutura, dentro dos 
parâmetros estabelecidos pelo TCMRJ para o trabalho em tela. 

As escolas classificadas com infraestrutura precária foram: 

Unidade Nome 

0101001 Escola Municipal Vicente Licínio Cardoso 

0101007 Escola Municipal Marechal Mascarenhas de Moraes 

0101011 Escola Municipal Felix Mielli Venerando 

0102007 Escola Municipal Orlando Villas Boas 

0103005 Escola Municipal Mário Cláudio 

0107001 Escola Municipal Gonçalves Dias 

0107009 Escola Municipal Uruguai 

0121001 Escola Municipal Joaquim Manuel de Macedo 

0123004 Escola Municipal Juan Antonio Samaranch 

90
66.67

52.63

82.76

33.33

58.33

95.24

52.17 52.63 55

1a. 2a. 3a. 4a./11a. 5a. 6a. 7a. 8a. 9a. 10a.

boa razoavel razoavel c/risco precária obras
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0204001 Escola Municipal Deodoro 

0204005 Escola Municipal José de Alencar 

0204011 Escola Municipal Joaquim Nabuco 

0205001 Escola Municipal São Tomas de Aquino 

0205009 Escola Municipal Alencastro Guimarães 

0206015 Escola Municipal Manoel Cícero 

0208010 Escola Municipal Soares Pereira 

0208012 Escola Municipal Orsina da Fonseca 

0208017 Escola Municipal Araújo Porto Alegre 

0209009 Escola Municipal República Argentina 

0209010 Escola Municipal Equador 

0209016 Escola Municipal Affonso Penna 

0209021 Escola Municipal Presidente João Goulart 

0209025 Escola Municipal Francisco Campos 

0312006 Escola Municipal Ministro Orosimbo Nonato 

0312009 Escola Municipal George Sumner 

0312011 Escola Municipal Pernambuco 

0312023 Escola Municipal Joaquim Ribeiro 

0312030 Escola Municipal Marechal Estevão Leitão de Carvalho 

0313002 Escola Municipal José Veríssimo 

0313020 Escola Municipal Bento Ribeiro 

0313036 Escola Municipal Rio Grande do Sul 

0313040 Escola Municipal Brigadeiro Faria Lima 

0313042 Escola Municipal Goiás 

0410003 Escola Municipal Ruy Barbosa 

0410009 Escola Municipal Dilermando Cruz 

0410010 Escola Municipal Nerval de Gouveia 

0410012 Escola Municipal Clotilde Guimarães 

0410018 Escola Municipal Berlim 
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0410025 Escola Municipal Anibal Freire 

0411005 Escola Municipal Presidente Eurico Dutra 

0411008 Escola Municipal Professor Souza Carneiro 

0411009 Escola Municipal Cientista Mário Kroeff 

0411010 Escola Municipal Brant Horta 

0411020 Escola Municipal Grécia 

0411021 Escola Municipal Miguel Ângelo 

0411028 Escola Municipal São Paulo 

0420001 Escola Municipal Cuba 

0420005 Escola Municipal Dunshee de Abranches 

0420007 Escola Municipal Rotary 

0420015 Escola Municipal Leonel Azevedo 

0420020 Escola Municipal Belmiro Medeiros 

0420021 Escola Municipal Gurgel do Amaral 

0420029 Escola Municipal Professora Lavínia de Oliveira Escragnolle Dória 

0420030 Escola Municipal Tenente Antônio João 

0420501 Escola Municipal Anísio Teixeira 

0431009 Escola Municipal Roraima 

0431018 Escola Municipal República do Líbano 

0514015 Escola Municipal Barcelona 

0514020 Escola Municipal José do Patrocínio 

0514025 Escola Municipal Conde Pereira Carneiro 

0515004 Escola Municipal Luiz de Camões 

0515028 Escola Municipal Evangelina Duarte Batista 

0515029 Escola Municipal Professor Carneiro Felipe 

0515030 Escola Municipal Irineu Marinho 

0622006 Escola Municipal Antenor Nascentes 

0622014 Escola Municipal Bélgica 

0622024 Escola Municipal Mário Piragibe 
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0625018 Escola Municipal Comandante Arnaldo Varella 

0625028 Escola Municipal Deputado Hilton Gama 

0625030 Escola Municipal Telêmaco Gonçalves Maia 

0625031 Escola Municipal Levy Miranda 

0716003 Escola Municipal Jornalista Campos Ribeiro 

0716011 Escola Municipal Marechal Canrobert Pereira da Costa 

0716012 Escola Municipal Victor Hugo 

0716026 Escola Municipal Menezes Cortes 

0716027 Escola Municipal 25 de Abril 

0716031 Escola Municipal General João Mendonça Lima 

0716041 Escola Municipal Barão da Taquara 

0716046 Escola Municipal Professora Felicidade de Moura Castro 

0716047 Escola Municipal Governador Carlos Lacerda 

0716048 Escola Municipal Nelson Rodrigues 

0716054 Escola Municipal Pio X 

0716056 Escola Municipal Noel Nutels 

0716063 Escola Municipal Sobral Pinto 

0716210 Ciep Dr. Joaquim Pimenta 

0716211 Ciep Compositor Donga 

0716501 Ciep Carlos Drumond de Andrade 

0724006 Escola Municipal Professor Albert Einstein 

0724015 Escola Municipal Sérgio Buarque de Holanda 

0724022 Escola Municipal Comunidade de Vargem Grande 

0724028 Escola Municipal Frei Gaspar 

0817009 Escola Municipal José Maria Bello 

0817014 Escola Municipal Comenius 

0817022 Escola Municipal Professor Júlio de Mesquita 

0817027 Escola Municipal Henrique de Magalhães 

0817054 Escola Municipal Professor Joaquim da Costa Ribeiro 

Processo TCMRJ 040/100510/2020 - e-Ref P00004, Pág. 15ArquivoID 1119931 - Verificador 267cefa6-d349-4210-8e57-3970338ea354

Assinado digitalmente por: MARCUS VINICIUS PINTO DA SILVA em 18/06/2020



 15  

0817070 Escola Municipal Roberto Simonsen 

0817075 Escola Municipal General Tasso Fragoso 

0833016 Escola Municipal Mário Casasanta 

0833024 Escola Municipal Presidente Roosevelt 

0833026 Escola Municipal Ramiz Galvão 

0833040 Escola Municipal Rondon 

0833041 Escola Municipal Miguel Ramalho Novo 

0918010 Escola Municipal Barão de Santa Margarida 

0918027 Escola Municipal Rubens de Farias Neves 

0918028 Escola Municipal Almirante Saldanha da Gama 

0918033 Escola Municipal Professor Gilberto Bento da Silva 

0918034 Escola Municipal Jesus Soares Pereira 

0918070 Escola Municipal Von Martius 

0918074 Escola Municipal Embaixador Araújo Castro 

0918075 Escola Municipal Ministro Alcides Carneiro 

0918076 Escola Municipal Dr. Jair Tavares de Oliveira 

0918077 Escola Municipal Gastão Penalva 

1019007 Escola Municipal André Vidal de Negreiros 

1019016 Escola Municipal Aldebara 

1019035 Escola Municipal Ipeg 

1019054 Escola Municipal Adalgisa Nery 

1019205 Ciep Roberto Morena 

1026001 Escola Municipal Jonatas Serrano 

1026002 Escola Municipal Monteiro Lobato 

1026007 Escola Municipal Professora Leocádia Torres 

1026016 Escola Municipal Deborah Mendes de Moraes 

1026024 Escola Municipal Tatiana Chagas Memória 

1026026 Escola Municipal Doutor Sócrates 

O Sistema Estatístico de Dados – SED permite detalhar e quantificar os principais 
problemas encontrados nas unidades escolares do 6º ao 9º ano. Em 2019, os principais 
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problemas detectados (uma unidade pode ter mais de um procedimento ainda a ser 
realizado) foram: 

 

Em 2018, esta Inspetoria passou a realizar visitas em escolas de 1º segmento (1º ao 5º 
ano), ainda em caráter experimental e sem um plano amostral. No exercício de 2019, 
foram visitadas 66 unidades nas diferentes Coordenadorias Regionais de Educação – 
CRE, assim discriminadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados encontrados quanto às condições estruturais, adotando a mesma 
classificação usada para as unidades de 2º segmento foram:  

0

17.95

70.7

9.75

33.33

33.33

54.36

86.67

13.85

48.72

51.79

72.82

49.23

70.77

8.72

nenhum problema detectado

telhado danificado

diversas infiltrações

diversos vazamentos

queda de reboco

queda de reboco com ferragem exposta

rachaduras

pintura

revisão parte elétrica

fiações expostas

lâmpadas queimadas

janelas e/ou portas danificadas

mobiliário danificado

sanitários com problemas

necessidade de poda de arvores

Coordenadorias Total de escolas visitadas 

1a.  CRE 06 

2a.  CRE 06 

3a.  CRE 06 

4a.  CRE 06 

5a.  CRE 06 

6a.  CRE 06 

7a.  CRE 06 

8a.  CRE 06 

9a.  CRE 06 

10a.CRE 06 

11ª CRE 06 

Total 66 
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Verificou-se, também, uma redução do número de escolas visitadas e consideradas 
com infraestrutura precária, de 54,55% (2018) para 37,88% (2019). 

 

A seguir, a relação das escolas do 1º segmento classificadas com infraestrutura 
precária: 

 

Unidade Nome 

0102006 Escola Municipal Guatemala 

0107501 Escola Municipal Edmundo Bittencourt 

0204501 Ciep Presidente Tancredo Neves 

0206024 Escola Municipal Sérgio Vieira de Mello 

0312022 Escola Municipal Rubens Berardo 

0411001 Escola Municipal Monsenhor Rocha 

0411006 Escola Municipal Conde de Agrolongo 

0420014 Escola Municipal Holanda 

0420028 Escola Municipal Comandante Guilherme Fischer Presser 

0420201 Ciep Olga Benário Prestes 

0420502 Ciep João Mangabeira 

0515019 Escola Municipal Waldemiro Potsch 

12.12

36.36

13.64

37.88

0

Condições estruturais das escolas do 1º segmento (%)

boa razoável razoável com risco precária em obra
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0515027 Escola Municipal Santos Dumont 

0622004 Escola Municipal Paraíba 

0622023 Escola Municipal Gilberto Amado 

0622025 Escola Municipal Lúcio de Mendonça 

0716057 Escola Municipal Embaixador Dias Carneiro 

0716059 Escola Municipal Honduras 

0724026 Escola Municipal Embaixador Ítalo Zappa 

0833021 Escola Municipal Coronel Corsino do Amarante 

0833037 Escola Municipal Carlos Maul 

0833038 Escola Municipal Estado de Israel 

0918002 Escola Municipal Professora Orminda Rodrigues 

1026003 Escola Municipal Professor Castilho 

1026018 Escola Municipal Emma D'Avila de Camillis 

 

Quanto à questão das infraestruturas das unidades da SME, aquela Secretaria, em 
resposta aos questionamentos desta Corte de Contas, quando da análise do Relatório 
Consolidado – exercício de 2018 (40.100.522/2019), informou:  

Esta SME reconhece o Programa de Visitas às Escolas do TCMRJ como mais 
uma importante ferramenta de reavaliação desta mega Rede de Ensino, 
que possibilita agregar ao seu planejamento ações, sobretudo, de 
manutenção e correção da rede física das unidades escolares. Foi reafirmado 
o compromisso entre o Gabinete desta SME e as Coordenadorias Regionais 
de Educação quanto à necessidade de intensificação de ações, visando o 
saneamento das fragilidades apontadas pelo Programa de Visitas, com 
aplicação dos recursos descentralizados. 

Serão realizadas consultorias com as Coordenadorias Regionais de Educação 
objetivando o planejamento e o monitoramento das intervenções. 

Conforme já assinalado no presente relatório, algumas ações colocadas em prática, 
como aumento dos valores repassados do Sistema Descentralizado de Pagamentos - 
SDP (ainda pequeno frente às necessidades das unidades) e maior agilidade nas 
tomadas de decisões (principalmente para as fragilidades de menor complexidade), 
resultaram na redução do percentual de unidades consideradas por esta Corte em 
condições precárias de funcionamento no exercício de 2019. 

Processo TCMRJ 040/100510/2020 - e-Ref P00004, Pág. 19ArquivoID 1119931 - Verificador 267cefa6-d349-4210-8e57-3970338ea354

Assinado digitalmente por: MARCUS VINICIUS PINTO DA SILVA em 18/06/2020



 19  

 

Recursos recebidos pelas unidades escolares 

 

As escolas municipais recebem diferentes verbas para uso na própria unidade, para 
diferentes fins. Estes recursos são oriundos de repasses do Governo Federal e Municipal, 
dentre os principais destacamos: 

➢ VERBAS DO GOVERNO MUNICIPAL 
 

• SDP – O Sistema Descentralizado de Pagamento destina-se à 
descentralização de recursos financeiros para os órgãos integrantes da 
Administração Municipal, que necessitem de soluções ágeis e rápidas, 
para a realização de suas atividades. 

 

• PME – O Programa de Melhoria Física nas Unidades Escolares da Rede 
Municipal consiste na transferência, em caráter extraordinário, de 
recursos financeiros que poderiam ser aplicados com as seguintes 
despesas: 
 
          I - Prioritariamente, com a climatização das unidades escolares, 
que inclui despesas com aquisição de equipamentos e material 
permanente, bem como a contratação de serviços para a respectiva 
instalação e adaptação dos equipamentos; 
          II – Aquisição de material de consumo e prestação de pequenos 
serviços necessários à manutenção e ao funcionamento das atividades 
específicas da unidade escolar; 
          III – Despesas que exijam ações imediatas, que envolvam solução 
de problemas que possam acarretar prejuízo ao funcionamento da 
unidade escolar; 
          IV – Demais aquisições de material permanente, observando-se 
as normas para inventariação; 
          V – Aplicação específica em conservação, manutenção e reparos 
das unidades escolares; 
          VI – Outras despesas necessárias ao funcionamento da unidade 
escolar, desde que devidamente justificados, incluindo aquelas 
previstas no § 1º do art 4º do Decreto nº 20.633, de 18 de outubro de 
2001, alterado pelo Decreto nº 20.968, de 28 de dezembro de 2001. 
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➢ VERBAS DO GOVERNO FEDERAL 

 
 

• PDDE - O Programa Dinheiro Direto na Escola tem por finalidade 
prestar assistência financeira, em caráter suplementar, às escolas 
públicas da educação básica. Os recursos são transferidos 
independentemente da celebração de convênio ou instrumento 
congênere, de acordo com o número de alunos extraído do Censo 
Escolar do ano anterior ao do repasse. 

 

• PDE - É um programa de apoio à gestão escolar baseado no 
planejamento participativo e destinado a auxiliar as escolas públicas a 
melhorarem a sua gestão. Para as escolas priorizadas pelo programa, 
o MEC repassa recursos financeiros visando apoiar a execução de todo 
ou de parte do seu planejamento. 

 
• MAIS EDUCAÇÃO - Programa instituído pela Portaria Interministerial 

nº 17/2007 e regulamentado pelo Decreto 7.083/10, constitui-se como 
estratégia do Ministério da Educação para induzir a ampliação da 
jornada escolar e a organização curricular na perspectiva da Educação 
em horário integral. As escolas das redes públicas de ensino estaduais, 
municipais e do Distrito Federal fazem a adesão ao Programa e, de 
acordo com o projeto educativo em curso, optam por desenvolver 
atividades nos macros campos de acompanhamento pedagógico, 
educação ambiental, esporte e lazer, direitos humanos em educação, 
cultura e artes, cultura digital, promoção da saúde, comunicação e uso 
de mídias, investigação no campo das ciências da natureza e/ou 
educação econômica. 
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O Sistema Descentralizado de Pagamento – SDP é um dos principais recursos 
utilizados pelas unidades para manutenção dos prédios escolares. Ocorre que os 
últimos relatórios consolidados do Programa de Visitas apontavam uma diminuição, 
ano a ano, do repasse para as escolas deste recurso. Em 2012, nas escolas visitadas por 
esta Corte de Contas, a média de recursos distribuídos para cada escola foi da ordem 
de R$44.455,00. Este valor teve uma queda acentuada em 2014, quando foi 
repassado às unidades visitadas o valor médio de R$13.605,44. 
 

3,781,053.00

3,968,755.00

9,679,585.00

3,374,458.00

2,451,457.00

2,359,510.33

2,787,994.10

3,678,986.61

365,057.25

0

0

4,404,440.00

2016

2017

2018

2019

Recursos repassados às unidades escolares visitadas

PDDE SDP PME

19,390.00

20,352.00

49,638.00

17,304.00

13,677.00

13,108.39

14,297.40

18,866.59

1,872.00

0

0

22,586.00

2016

2017

2018

2019

Média dos recursos repassados por escola visitada

PDDE SDP PME
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No exercício de 2018, houve um pequeno aumento destes recursos. Este aumento 
impactou na média dos valores repassados às unidades escolares visitadas, de 
R$13.108,39 (2017) para R$14.297,40 (2018) e para R$18.866,59 (2019). Os aumentos 
ocorridos, nos últimos dois anos, apesar de ainda serem insuficientes face à 
necessidade, contribuíram para que o percentual de escolas consideradas com 
condições precárias de funcionamento diminuísse em relação ao exercício anterior de 
72,96% para 63,59%.  
 
Estes dados só corroboram com a afirmativa da importância do Sistema 
Descentralizado de Pagamento – SDP para a manutenção das unidades escolares e 
que o aumento destes recursos, apesar da crise financeira, deve ser uma prioridade 
da gestão da educação, visando a preservação dos prédios onde funcionam as 
unidades, evitando que o desgaste pelo tempo e pela falta de manutenção inviabilize 
as condições mínimas necessárias para o funcionamento dos mesmos. 
 
Deve ser ressaltado que as condições de infraestruturas dos prédios escolares vêm se 
agravando ao longo dos anos; a maioria são antigos, necessitando de constante 
manutenção, o que não vem ocorrendo. Tais condições se intensificaram, em muito, 
face às chuvas que acometeram a cidade do Rio de Janeiro no final de 2018 e início 
2019, eventos climáticos previsíveis, por se repetirem ao longo dos anos, em maior ou 
menor intensidade. Porém, as chuvas de início de 2019 encontraram as escolas 
despreparadas com acúmulos de problemas já existentes, face à diminuição, ao longo 
dos anos, dos recursos destinados às manutenções preventivas e corretivas. 
 
Outro recurso utilizado pelas escolas é o Conservando Escolas, que tem como objetivo 
a reforma e os serviços de manutenção preventiva e corretiva. O projeto atende a 
todas as regiões do município do Rio de Janeiro, totalizando o atendimento em 11 
CRES, entre escolas e creches. 
 
Os principais serviços executados pelo Conservando Escolas incluem a construção e 
reforma de muros, grades e alambrados, reparação de estruturas metálicas e de 
madeira, retirada de entulhos, desobstrução de caixas de gordura, pavimentação de 
calçadas e pátios, consertos de vazamentos, restauração de banheiros, pinturas de 
paredes e muros, manutenção de telhados, limpeza de calhas, revisão elétrica e 
hidráulica, manutenção de equipamentos, recuperação de fachadas, entre outros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processo TCMRJ 040/100510/2020 - e-Ref P00004, Pág. 23ArquivoID 1119931 - Verificador 267cefa6-d349-4210-8e57-3970338ea354

Assinado digitalmente por: MARCUS VINICIUS PINTO DA SILVA em 18/06/2020



 23  

Total de alunos matriculados nas escolas visitadas 

 

Constatou-se uma diminuição do número de alunos matriculados na soma da grade 
regular, PEJA (diurno) e PEJA (noturno) nas 195 escolas visitadas desde 2013. Os dados 
são fornecidos pelas Direções das unidades. 

 

 

 

 

 

156,613

152,883

144,713

135,176

127,926

127,031

119,812

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS 

VISITADAS

121,612

119,300

113,538

817

650

1,216

5,497

7,081

6,573

2017

2018

2019

GRADE REGULAR PEJA DIURNO PEJA NOTURNO
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Climatização nas escolas visitadas 

 

Nas visitas realizadas pelas equipes deste Tribunal, foram levantados dados sobre o 
andamento dos serviços de climatização e em que fase este processo se encontrava. 
Este levantamento demonstrou que o processo de climatização se encontrava em 
fases bem distintas de unidade para unidade. Em algumas, a climatização já está em 
funcionamento, em outras, ainda não haviam sido, sequer, realizados os projetos de 
adaptação e ampliação da carga elétrica, existindo, também, unidades que ainda 
aguardavam, sem definição, por resposta da Light à solicitação de ampliação de 
carga, conforme informações a seguir: 

 

Dentre as 58 unidades não climatizadas (29,74%), foram constatados os seguintes 
procedimentos ainda a serem executados (uma unidade pode ter mais de um 
procedimento ainda a ser realizado):  

 

70.26

29.74

ESCOLAS  CLIMATIZADAS - com pelo menos 1 aparelho por sala (%)

SIM (137 UNIDADES) NÃO (58 UNIDADES)

1.75

57.89

57.89

36.84

33.33

ENVIO DE PROJETO À LIGHT

REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA CARGA ELÉTRICA

DISTRIBUIÇÃO/REDISTRIBUIÇÃO INTERNA

DE ENERGIA ELÉTRICA

AQUISIÇÃO DOS APARELHOS DE AR-

CONDICIONADOS

INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR-

CONDICIONADOS
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A SME deve trazer a este Tribunal a listagem das unidades que ainda não foram 
climatizadas, detalhando as etapas que faltam, apresentando os procedimentos que 
serão adotados para a resolução dos problemas apontados, bem como o cronograma 
de conclusão dos serviços. 

Foi detectada, também, em quase todas as escolas climatizadas visitadas, a existência 
de aparelhos de ar condicionado quebrados, seja por falta de manutenção preventiva 
ou corretiva nas salas de aula, fazendo com que estas unidades já não estejam 
climatizadas em sua totalidade. 

Na tabela a seguir, podem ser verificados os percentuais de aparelhos de ar 
condicionado em funcionamento nas unidades visitadas 

Escolas climatizadas visitadas 137 

Até 25%  11 

Entre 26% e 50% 26 

Entre 51% e 75% 37 

Entre 76% e 90% 26 

Entre 91% a 100% 37 

 

Das 137 escolas visitadas por esta Corte, que estavam climatizadas, somente 15 
possuíam 100% dos aparelhos instalados funcionando em sua plenitude. 

É necessário que a Secretaria Municipal de Educação esclareça a esta Corte quais os 
procedimentos irá adotar, a fim de promover a manutenção corretiva e preventiva 
dos aparelhos de ar condicionado instalados nas unidades, ressaltando que pela 
demanda e quantidade, deve dar prioridade ao procedimento licitatório para a 
prestação deste serviço.  
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Certificado do Corpo de Bombeiros e 

Equipamentos de combate a incêndio 

 

No que se refere ao Certificado de Aprovação, documento expedido pelo Corpo de 
Bombeiros, insta mencionar que apenas 03 (três) das 195 unidades de 6º ao 9º ano 
visitadas apresentaram o referido documento – E.M. Professora Célia Maria de 
Oliveira Camargo (9ª CRE), E.M. Professora Eulália Rodrigues de Oliveira Vieira (10ª 
CRE) e Escola Municipal Medalhista Olímpica Barbara Seixas de Freias (10ª. CRE), ou 
seja, 98,46% das escolas não possuem o mencionado documento, contrariando o 
disposto no Decreto nº 897, de 21/09/1976, que regulamenta a adequação dos 
estabelecimentos às normas de segurança contra incêndio e pânico. 

Nas visitas realizadas, os auditores desta Corte verificaram que 48,72% das unidades 
apresentavam fiações expostas, 13,85% tinham a necessidade de revisão de sua parte 
elétrica, 22,56% tinham ausência ou inadequação dos extintores de incêndio e 19,49% 
possuíam mangueiras de combate a incêndio danificadas ou ausentes. Mesmo nas 
unidades que apresentavam estas mangueiras, as equipes não puderam verificar a 
existência de água ou pressão nos canos aos quais as mesmas estavam ligadas, não 
podendo, desta forma, atestar que as mesmas estão aptas para uso em caso de 
necessidade. 

Através de informações obtidas junto às direções das escolas, levantou-se que em 
74,36% das unidades, houve treinamento contra possíveis situações de incêndio ou 
pânico. Este percentual é superior ao encontrado no exercício anterior, que era na 
ordem de 37,44%. 

É importante destacar que, ao longo dos anos, as unidades escolares vêm recebendo 
diversos equipamentos elétricos, sendo que em muitas destas, não há um 
dimensionamento correto da capacidade elétrica para o uso dos mesmos. Existindo 
fiações expostas, carga elétrica insuficiente e extensões com diversos aparelhos ligados, 
o que aumenta, smj, os riscos de curtos circuitos e possíveis incêndios. 

Em resposta ao processo 40/100.522/2018 (relatório consolidado – exercício 2018), a 
Secretaria Municipal de Educação, acerca do questionamento desta Corte em 
referência à ausência de certificados do Corpo de Bombeiros nas unidades escolares, 
esclarece:  

Esta Rede Municipal de Ensino possui 1540 unidades escolares (sendo 1015 
escolas e 525 EDIs/creches). Por se tratar de uma macro rede com prédios 
centenários e de grande diversidade e complexidade estrutural e 
arquitetônica, essa questão está sendo efetivada gradativamente. 
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Atualmente esta SME só aceita a entrega das obras, mediante sua 
certificação junto ao Corpo de Bombeiros. Dando continuidade a um 
trabalho junto aquele órgão. No momento, temos 52 unidades escolares, 
com obras em andamento, através do processo nº 07/007.814/2018; 05 
concluídas aguardando a emissão do certificado de aprovação. A previsão 
para a conclusão destas 52 unidades seria para final de 2019. 

Quanto à conclusão do Grupo de Trabalho instituído pelo Decreto nº 44.482/18, os 
esclarecimentos trazidos naquele processo informam que foi feito um levantamento, 
por este Grupo, que resultou em dois grandes grupos de unidades/prédios escolares 
com metragem até 900 m2 (460 unidades divididas nas 11 CREs) e outro grupo com 
metragens superiores aos 900 m2 (898 unidades escolares divididas nas 11 CREs), que 
aguardam procedimentos administrativos e orçamentários visando a licitação de 
projetos para regularização junto ao Corpo de Bombeiros. Encaminhou aquela 
Secretaria a relação abaixo, constando o nº de cada processo, por Coordenadoria, 
bem como os respectivos valores orçados. 
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Pelas informações trazidas, parece-nos, smj, que a SME, até a presente data, vem 
efetivando as medidas necessárias, apenas, nas 52 escolas citadas. Os processos 
descritos não tiveram seus processos licitatórios iniciados ou concluídos, até a presente 
data. Quanto ao total de 52 unidades em que os processos estariam em andamento, 
não foi enviada a relação nominal das escolas, tão pouco em que fase estes 
procedimentos se encontram. 

Outro ponto em destaque foi que esta Corte, quando da análise do processo nº 
40/100.522/2019, referente ao Relatório Consolidado do exercício de 2018, 
recomendou à SME que, na elaboração do cronograma de execução para o 
atendimento ao Decreto nº 897/76 que regulamenta a Lei nº 247/75 (certificado de 
aprovação), fossem levadas em conta, prioritariamente, as unidades que oferecessem 
mais riscos a possibilidades de incêndios, detectados a priori, em vistoria realizada pelo 
Corpo de Bombeiros. Tal sugestão, elaborada por esta Inspetoria, levava em conta a 
constatação, pelas equipes desta Corte, de diversas unidades com fiações expostas e 
necessidade de revisão da parte elétrica. 

O Grupo de Trabalho criado pelo Decreto nº 44892/18, constituído pela Casa Civil, 
SME, Rioluz, Riourbe e SMF tomou duas decisões; a primeira foi a não comunicação 
ao Corpo de Bombeiros, para que esta Corporação realizasse as vistorias, sinalizando 
as necessidades de cada unidade, para obtenção dos Certificados; preferiu aquele GT, 
elaborar um levantamento e realizar as licitações para que as empresas que vençam 
o certame, possam elaborar os projetos a serem encaminhados ao Corpo de 
Bombeiros. 

A segunda decisão foi a de não priorizar aquelas unidades que estariam mais 
propícias a situações de sinistro e sim as unidades em que os alunos tivessem maior 
dificuldade de mobilidade em situações de riscos (as unidades de Educação Infantil - 
EDI/creches -, bem como as Escolas de Ensino Especial). 

Tais escolhas podem não ser as ideais, por existirem unidades com problemas na parte 
elétrica, mas é uma decisão discricionária do Gestor, devendo o mesmo ter ciência de 
suas responsabilidades por suas decisões e ações. 

 

 

 

 

 

Processo TCMRJ 040/100510/2020 - e-Ref P00004, Pág. 29ArquivoID 1119931 - Verificador 267cefa6-d349-4210-8e57-3970338ea354

Assinado digitalmente por: MARCUS VINICIUS PINTO DA SILVA em 18/06/2020



 29  

Índice de Desenvolvimento da Educação - IDEB  

 

O IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 
formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas 
para a melhoria do ensino, funciona como um indicador nacional que possibilita o 
monitoramento da qualidade da Educação pela população por meio de dados 
concretos, com o qual a sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias. Para 
tanto, o IDEB é calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar 
(aprovação) e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo Inep. Os índices 
de aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar, realizado anualmente.  

O IDEB agrega ao enfoque pedagógico dos resultados das avaliações em larga escala 
do Inep a possibilidade de resultados sintéticos, facilmente assimiláveis, e que 
permitem traçar metas de qualidade educacional para os sistemas. O índice varia de 
0 (zero) a 10 (dez) e a combinação entre fluxo e aprendizagem tem o mérito de 
equilibrar as duas dimensões: se um sistema de ensino retiver seus alunos para obter 
resultados de melhor qualidade no Saeb ou Prova Brasil, o fator fluxo será alterado, 
indicando a necessidade de melhoria do sistema. Se, ao contrário, o sistema apressar 
a aprovação do aluno sem qualidade, o resultado das avaliações indicará igualmente 
a necessidade de melhoria do sistema. 

As médias de desempenho utilizadas são as da Prova Brasil, para escolas e municípios, 
e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), para os estados e o país, 
realizados a cada dois anos. As metas estabelecidas pelo IDEB são diferenciadas para 
cada escola e rede de ensino, com o objetivo único de alcançar 6 pontos até 2022, 
média correspondente ao sistema educacional dos países desenvolvidos. 
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Nos resultados divulgados pelo Ministério da Educação, observamos que o Município 
do Rio de Janeiro não alcançou a meta projetada tanto para os anos iniciais (5º ano) 
quanto para os anos finais do Ensino Fundamental (9º ano). A meta projetada para 
o ano de 2017 para o 5º ano era de 5,9 enquanto o IDEB observado foi de 5,7. Para 
o 9º ano, a meta projetada seria de 5,2 e o IDEB observado foi de 4,7. 

Observamos, também, que quando comparados os resultados obtidos desde 2011, 
constatamos um aumento gradativo do indicador a partir de 2013 nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental: 2013 (5,3), 2015 (5,6) e 2017 (5,7). Nos anos finais do Ensino 
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Fundamental, constatamos uma evolução deste indicador entre os anos de 2015 (4,3) 
e 2017 (4,7).  

As notas, tanto para os anos iniciais quanto para os finais do Ensino Fundamental da 
Rede Municipal do Rio de Janeiro, apesar de não atingirem as metas projetadas para 
o município, são superiores se compararmos com nota referente à média Brasil para 
tal avaliação. 
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Fazendo a comparação com as outras capitais da região sudeste, verificamos que, em 
relação ao 5º ano, São Paulo e Belo Horizonte se destacam com notas superiores, 
enquanto em relação ao 9º ano, Rio de Janeiro e Belo Horizonte possuem as maiores 
notas. 

 

 

 

Até o fechamento do presente relatório, não havia sido liberado pelo Ministério da 
Educação – MEC o resultado referente ao IDEB 2019.  
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Quadras esportivas  

 

A verificação realizada pelas equipes que executam o Programa de Visitas nas escolas 
de 6º ao 9º ano se revela oportuna, pois fornece ao gestor da área subsídios para 
promover os ajustes necessários em relação aos espaços e equipamentos disponíveis 
para a prática de Educação Física. No gráfico abaixo são apresentados os números 
obtidos, em 2019, apresentando o percentual de condições estruturais das quadras 
esportivas, dentro de parâmetros estabelecidos pelo TCMRJ desde o início dos 
trabalhos. Para efeito de comparação serão utilizados os últimos quatro exercícios. 
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Verificamos que também houve uma redução no percentual de quadras 
consideradas, dentro dos parâmetros estabelecidos pelo TCMRJ, em condições 
precárias de utilização, de 20,79% em 2018 para 15,17% em 2019. Como já explicitado, 
no item condições estruturais das escolas, houve um pequeno, mas constante, 
aumento dos recursos destinados ao Sistema Descentralizado de Pagamento, 
fundamental para a manutenção das unidades; este aumento também impactou nas 
condições das quadras esportivas.  

O Sistema Estatístico de Dados – SED permite quantificar, como no gráfico a seguir, 
os principais problemas encontrados na infraestrutura das quadras existentes nas 
unidades escolares. 

 

 

No gráfico anterior, observamos que dos 11 problemas principais destacados quando 
da análise das condições das quadras, 07 tiveram redução em relação ao exercício 
anterior; 03 tiveram aumento – telhado danificado, 23,6% (2018) e 32,02% (2019), 
quadra descoberta, 12,92% (2018) e 14,04% (2019) e equipamentos quebrados, 30,43% 
(2018) e 35,96% (2019).  

O SED também permite visualizar, nas unidades visitadas, um comparativo das 
condições estruturais das quadras por Coordenadorias Regionais de Educação – CREs, 
permitindo ao Gestor uma visualização mais ampla das condições encontradas. 
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Alimentação Escolar  

No exercício de 2019, segundo dados da Coordenadoria de Auditoria e 
Desenvolvimento – CAD desta Corte de Contas, o valor empenhado referente à 
merenda escolar foi de R$194.176.000,00. Comparando os exercícios de 2012 a 2019, 
temos os seguintes incrementos: 

 

Procedendo-se a uma análise mais acurada das fontes de recursos utilizadas, percebe-
se que quase a totalidade dos recursos utilizados para pagamento da merenda 
escolar são repasses do Governo Federal, por meio de transferência do Salário 
Educação e do Programa Nacional da Alimentação Escolar. 
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VALORES PAGOS REFERENTES À ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR

Fonte de 

Recursos 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Salário 

Educação 

57.327.489,59 61.503.444,80 102.407.140,58 98.312.478,54 94.685.023,00 93.101.407,60 

Transferência 

do Governo 

Federal para a 

Merenda 

Escolar 

60.779.700,85 65.556.602,27 71.751.384,13 72.090.368,17 67.440.750,82 79.801.762,46 

Ordinários não 

Vinculados 

           -            -    4.025.888,01        278.960,00            - 21.273.246,13 

Total 118.107.190,44 127.060.047,07 178.184.412,72 170.681.807,26 162.125.773.82 194.176.416,19 
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O número de escolas do 6º ao 9º ano que ofereciam o cardápio completo (cardápio 
semanal elaborado pelo Instituto Annes Dias – INAD), no exercício de 2008, era de 
97,13%. Este percentual vinha se mantendo neste patamar desde 2004. Porém, as 
equipes desta Corte verificaram que, no exercício de 2009, aquele percentual teve 
uma queda expressiva passando para 85,57%.  

No exercício de 2010, o percentual retornou aos padrões anteriores – 93,81%, 
alcançando o patamar de 97,95% em 2011, permanecendo em 2012 o mesmo 
percentual encontrado anteriormente – 97,95 %. Em 2013, este percentual aumentou 
para 98,95%, tendo uma pequena retração em 2014 - 96,4%. No exercício de 2015, foi 
verificado o maior percentual desde o início dos trabalhos – 99,49%, este percentual 
permaneceu inalterado em 2016, 2017 e 2018. No exercício de 2019, 100% das escolas 
visitadas ofertavam o cardápio completo. 
 
O percentual médio de refeições servidas (percentual de alunos matriculados x 
percentual de alunos que fazem uso da refeição) nas unidades escolares, no exercício 
de 2018, foi de 60,60%, superior ao percentual de 2017 que era 54,59%, o maior 
percentual desde o início da pesquisa em 2008. Em 2019, este percentual se manteve 
estável em 60,38%. 

 

Três Coordenadorias Regionais de Educação apresentaram índices inferiores à média 
registrada na Secretaria Municipal de Educação no exercício de 2019 (5ª, 6ª e 7ª). 

Deve ser ressaltado que este percentual de refeições é verificado diretamente junto 
às unidades visitadas, sendo que, nas unidades listadas abaixo, este percentual foi ≤ 
40%.   
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Unidade Nome Verificado 

0716012 Escola Municipal Victor Hugo 15 

0622006 Escola Municipal Antenor Nascentes 16,71 

0716048 Escola Municipal Nelson Rodrigues 18 

0625030 Escola Municipal Telêmaco Gonçalves Maia 22 

0716035 Escola Municipal Silveira Sampaio 22 

0817054 Escola Municipal Professor Joaquim da Costa 

Ribeiro 

25 

0625018 Escola Municipal Comandante Arnaldo Varella 25,08 

0918075 Escola Municipal Ministro Alcides Carneiro 26 

0622014 Escola Municipal Bélgica 28 

0622007 Escola Municipal Alexandre Farah 28,73 

0625028 Escola Municipal Deputado Hilton Gama 28,95 

0204005 Escola Municipal José de Alencar 30 

0209016 Escola Municipal Affonso Penna 30 

0514018 Escola Municipal Rodrigo Otávio Filho 30 

0514025 Escola Municipal Conde Pereira Carneiro 30 

0716011 Escola Municipal Marechal Canrobert Pereira da 

Costa 

30 

0724022 Escola Municipal Comunidade de Vargem Grande 30 

0918010 Escola Municipal Barão de Santa Margarida 30 

0918027 Escola Municipal Rubens de Farias Neves 30 

0918054 Escola Municipal Baltazar Lisboa 30 

0716063 Escola Municipal Sobral Pinto 30,13 

0817048 Escola Municipal Engenheiro João Thomé 32 

0107001 Escola Municipal Gonçalves Dias 32,54 

0716041 Escola Municipal Barão da Taquara 32,93 

0312004 Escola Municipal Estado da Guanabara 35 

0411005 Escola Municipal Presidente Eurico Dutra 35 

1019047 Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes 35,04 
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0716054 Escola Municipal Pio X 37,76 

0420004 Escola Municipal Jornalista Orlando Dantas 39 

0515052 Escola Municipal Azevedo Júnior 39,55 

0206015 Escola Municipal Manoel Cícero 40 

0312012 Escola Municipal Manoel Bomfim 40 

0312023 Escola Municipal Joaquim Ribeiro 40 

0411009 Escola Municipal Cientista Mário Kroeff 40 

0420020 Escola Municipal Belmiro Medeiros 40 

0514023 Escola Municipal Gaspar Vianna 40 

0515002 Escola Municipal Itália 40 

0515039 Escola Municipal Quintino Bocaiúva 40 

0716027 Escola Municipal 25 de Abril 40 

0817066 Escola Municipal Pracinha João da Silva 40 

 

Nas escolas assinaladas, os percentuais foram inferiores a 25%. No relatório referente 
ao exercício de 2018 (40/100.522/19), esta Corte solicitou que a SME realizasse estudos 
junto a unidades com estes percentuais, a fim de aferir as razões para o baixo 
quantitativo de refeições servidas, enviando a esta Corte os resultados obtidos e os 
procedimentos adotados visando o aumento destes percentuais. 

Em resposta, aquela Secretaria informou que questionou às Coordenadorias 
Regionais de Educação sobre que ações foram implementadas nas referidas unidades, 
visando o aumento da adesão ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, 
havendo, inclusive, reforço do acompanhamento do PNAE naquelas unidades. 

Apesar destes esclarecimentos, constatou-se, no presente relatório, referente ao 
exercício de 2019, que continuam a existir, apesar das solicitações já deliberadas pela 
SME para as Coordenadorias, unidades escolares com baixa adesão ao Programa de 
Alimentação Escolar. Sendo assim, ratificamos o posicionamento desta Corte sobre a 
matéria, no sentido de que a SME estabeleça campanhas em caráter permanente, 
com estabelecimento de cronograma, para as unidades que apresentem índices 
destoantes na adesão dos alunos ao PNAE, intensificando a fiscalização nessas 
unidades, a fim de identificar eventuais problemas estruturais, sócio econômicos ou de 
gestão, com o intuito de aumentar os percentuais de consumo de alimentos 
encontrados anteriormente. 
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Ainda em relação à refeição, no questionário aplicado aos alunos do 6º ao 9º ano, foi 
solicitado que estes respondessem com que frequência consumiam a alimentação 
escolar. As respostas dos estudantes possibilitaram construir o gráfico a seguir: 

 

Em relação ao exercício de 2018, constatamos que continua subindo o percentual de 
alunos que almoçam todos os dias nas escolas, de 37,85% em 2018 para 39,99% em 
2019, sendo este percentual alcançado o melhor resultado desde 2008.  

Tendo em vista que, dos alunos entrevistados, 26% apontaram que nunca consomem 
a refeição, foi solicitado que estes indicassem os principais motivos para dispensarem 
a refeição ofertada. Neste questionamento, os alunos poderiam marcar mais de uma 
opção, sendo assim, os valores superam 100%. 
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Alguns pontos podemos destacar como positivos, se compararmos com as respostas 
referentes ao exercício passado. A diminuição da afirmativa de que a comida seria 
ruim (de 13,64% para 9,44%) e o não gostar da comida do dia (de 15,35% para 
10,22%). 

Outros pontos dependem exclusivamente de ações da SME para que os indicadores 
possam diminuir, são eles: filas longas e horário estipulado para o almoço nas 
unidades.  

Procurou-se, também, identificar junto aos alunos quais gêneros alimentícios que 
teriam os maiores percentuais de rejeição. 

 

 

A cada nova pesquisa realizada, observamos o crescimento dos percentuais de 
rejeição dos seguintes gêneros alimentícios: peixe e isca de fígado. Sendo assim, deve 
a SME solicitar ao Instituto Annes Dias, a realização de teste, na forma contida no art. 
17 da Resolução FNDE nº 26/2013, a fim de verificar a aceitabilidade dos alunos acerca 
do cardápio ofertado. Caso esse teste já tenha sido realizado, nos últimos dois anos, 
deverá o resultado ser encaminhado a esta Corte. 

Em resposta ao Relatório Consolidado referente ao exercício de 2018 
(40/100522/2019), a Secretaria Municipal de Educação esclareceu que, por se tratar 
de ação de responsabilidade de outra Secretaria, no caso a de Saúde, uma vez que o 
INAD está vinculado àquela Pasta, foi encaminhado Ofício E/SUBG/CIL/GAE nº 22/19, 
de 04/10/19, solicitando o envio dos documentos referentes aos testes de aceitabilidade 
realizados nos últimos 2 anos. 

Ocorre que, nos documentos inseridos naquele processo, não verificamos respostas por 
parte do INAD às solicitações da Secretaria Municipal de Educação. 
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Percebemos, ao longo do trabalho, durante todos os exercícios em que o mesmo foi 
realizado, um intenso esforço, por parte da SME, na melhoria da qualidade das 
refeições que são servidas nas unidades, bem como na promoção de ações que 
incentivem a frequência dos alunos, visando o aumento do consumo. Desta forma, 
entendemos, que como proposta de melhoria, deverá aquela Secretaria, caso a caso, 
estudar uma adequação no horário das refeições, visando, consequentemente, uma 
redução das filas, evitando que os alunos declinem deste direito, vital e importante 
para o desenvolvimento dos mesmos. 

As equipes desta Corte, nos questionários enviados aos pais, tentaram avaliar se estes 
responsáveis teriam conhecimento da frequência com que seus filhos faziam uso da 
refeição ofertada pela escola. 

 

 

Observou-se que os percentuais encontrados em ambas as pesquisas (alunos e pais), 
sobre a frequência do consumo da refeição na escola, são similares. 

Também foi solicitado aos pais, através do questionário, a percepção dos mesmos 
acerca dos motivos que levam seus filhos a não fazerem uso da refeição ofertada pela 
escola. Esta questão permitia a marcação de mais de uma opção, sendo assim, os 
valores encontrados superam 100%. 

Nos gráficos a seguir, procedemos uma comparação entre os resultados obtidos nos 
exercícios de 2018 e 2019. 
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Mediante uma filtragem através do Sistema Estatístico de Dados – SED, estabeleceu-
se uma relação do nível de renda dos pais cuja resposta foi a preferência pela 
alimentação em casa (18,52%). O gráfico a seguir faz uma comparação dos resultados 
de 2018 e 2019 para esta questão. 

 

Observa-se que a maioria dos pais entrevistados que preferem que seus filhos 
almocem em casa em vez de fazerem uso da refeição ofertada na escola têm 
rendimentos entre 1 e 2 salários mínimos (70,45%).  
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Constata-se que no presente exercício houve um aumento no percentual, comparado 
com os exercícios de 2017 (56,25%) e 2018 (45,45%), retornando aos valores de 2016 
(70,97%). O menor índice concentra-se naqueles que recebem mais de 5 salários 
mínimos. Tais percentuais sugerem, no mínimo, um contrassenso, dado que os pais 
com maiores possibilidades preferem que os filhos façam as refeições nas escolas, 
enquanto que os de menor poder aquisitivo preferem que eles almocem em casa.  

Estes aspectos só reforçam a importância de se realizarem campanhas educativas 
mais intensas, sobre os benefícios da alimentação escolar, solicitando, inclusive, a 
ajuda dos responsáveis para coibir o envio de alimentos não saudáveis que 
prejudiquem o consumo da refeição na escola, principalmente, nos setores de renda 
mais baixa. 

As realizações de campanhas informativas podem influenciar, positivamente, no 
fomento do consumo da refeição escolar. Tanto pais quanto alunos não possuem, 
ainda, informações necessárias para compreender a importância desse instrumento 
para o desenvolvimento da criança. 

É preciso reconhecer que o papel da refeição na escola sofreu alterações com o passar 
dos anos. Muitos especialistas defendem que a refeição não tem como objetivo acabar 
com a fome e desnutrição das crianças, mas sim, tornar-se um elemento de auxílio no 
aprendizado escolar e na formação de bons hábitos alimentares. 

A Secretaria Municipal de Educação – SME, por sugestão desta Corte de Contas, criou 
o projeto DEGUSTA-AÇÃO. O Projeto funciona como uma ação de estímulo e tem 
por objetivo dar visibilidade ao Programa de Alimentação Escolar para a 
comunidade, isto é, levar os responsáveis a incentivarem seus filhos a se alimentarem 
diariamente na escola, dando oportunidade de evidenciar o trabalho do 
manipulador de alimentos no processo educacional. 

É importante que hábitos alimentares comecem em casa desde a infância, mas a 
escola aliada à família ajuda a criar bons hábitos alimentares através da alimentação 
na escola. Isso é muito importante, pois as necessidades do organismo estão 
relacionadas a uma alimentação saudável, rica em nutrientes e associada a exercícios 
físicos. E a escola oferece uma alimentação variada, que inclui todos os grupos 
alimentares. 

Muitos alunos precisam ser incentivados a se alimentarem na escola. Alguns não 
querem almoçar por inúmeros motivos e, partindo desse princípio, a escola abre suas 
portas para o programa DEGUSTA-AÇÃO, produzindo nos alunos uma visão 
diferenciada da alimentação, chamando a família, através de seu responsável, para 
degustar a refeição que a escola oferece. Agindo dessa forma, os responsáveis 
incentivam os alunos a se alimentarem. 
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Este projeto tem alterado os índices de aceitabilidade das refeições nas escolas, como 
demonstrado nos relatórios desta Corte de Contas, ao longo dos anos, desta forma é 
essencial que tal iniciativa, aliada a outras, seja estendida a mais unidades escolares. 

Outro ponto verificado no Programa de Visitas refere-se à qualidade dos gêneros 
alimentícios adquiridos pela Prefeitura. Para se verificar esta qualidade, os auditores 
do TCMRJ entrevistaram as merendeiras e observaram a validade, o armazenamento 
e as condições dos produtos. Os resultados referentes ao exercício de 2019, foram: 

 

No exercício de 2017, verificou-se uma redução acentuada na qualidade da carne 
bovina, conforme se verifica na variação do percentual da carne bovina considerada 
boa, em relação ao exercício anterior: de 80,21% em 2016 para 65,8% em 2017. Este 
percentual se manteve estável em 2018 – 69,74%. Em 2019, houve nova queda deste 
percentual, para 58,76%, bem inferior aos percentuais encontrados nos exercícios 
anteriores a 2017. 

Três problemas foram apontados como decisivos para a queda da avaliação: mais de 
10% de gordura na carne – 22,68%, excesso de pelanca (sebo ou aponeurose) – 38,66% 
e divergências entre o tipo de carne descrito na embalagem e o produto entregue – 
13,92%. 

No Relatório Consolidado referente ao exercício de 2018 (40/100.522/19), esta Corte 
solicitou à SME que fossem executadas, junto com o Instituto de Nutrição Annes Dias 
– INAD, medidas que implementassem a fiscalização da qualidade da carne entregue 
nas unidades escolares. Em resposta, a SME informou que através da Circular nº 
E/SUBG/CIL/GAE nº 01/19 e de reuniões periódicas com os fornecedores, orientou que 
fossem intensificados os procedimentos de verificação da qualidade da carne 
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entregue. Porém, com os números encontrados pelas equipes do TCMRJ nas escolas 
visitadas no exercício de 2019, constatamos que as orientações, ainda, não surtiram os 
efeitos esperados. Necessário que a SME reveja a ação empreendida, visando detectar 
as falhas ocorridas, procedendo às correções necessárias, a fim de que o produto 
entregue nas escolas, no caso específico a carne bovina, retorne aos padrões de 
qualidade de anos anteriores. 

Foram avaliadas, também, as condições estruturais dos refeitórios e das cozinhas das 
escolas visitadas, onde verificamos: 

 

 

 

Em confronto com a Resolução SME nº 573/95, que dispõe sobre o remanejamento do 
pessoal encarregado do preparo da merenda escolar, foi encontrada carência de 26 
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profissionais em 12,23% das escolas visitadas; esta carência é inferior à encontrada no 
exercício de 2018, que era de 42 em 18,46% das unidades. 

Os responsáveis pelo preparo das refeições nas unidades escolares visitadas podem ser 
divididos em três classes: merendeiros da prefeitura, agentes preparadores de 
alimentos (APA) da Comlurb e empresa contratada pela prefeitura, assim 
distribuídos: 

 

Em relação aos uniformes e equipamentos de proteção individual (EPIs), os 
manipuladores de alimentos afirmaram não receber com regularidade os seguintes 
itens:  
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Esta questão permitia a marcação de mais de uma opção, sendo assim, os valores 
encontrados superam 100%.  

Foi solicitado, também, que os manipuladores de alimentos indicassem se o trabalho 
exercido por eles seria prejudicado pela ausência de algum equipamento. Em 35,75% 
das unidades visitadas, foram apontadas ausências dos seguintes instrumentos:  

 

Se faz necessário e urgente que a SME intensifique a sua fiscalização nos contratos 
celebrados por aquela Secretaria, a fim de verificar se as condições estabelecidas 
contratualmente estão sendo cumpridas pela empresa detentora da prestação de 
serviços. 
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Agente Educador  

 

Uma das carências de profissionais mais sentidas nas unidades escolares é a do agente 
educador (antigo inspetor de alunos). No relatório de 2008, início dos trabalhos do 
Programa de Visitas às Escolas, constatou-se que, em 70,8% das escolas, o número de 
agente educador era inferior ao previsto na Portaria Conjunta E-DGE/DAD 01, de 
11/12/89, que estabelece o número de um agente educador para 12 turmas de 6º ao 
9º ano. 
 
No exercício de 2009, houve uma elevação para 77,4%. Em 2010, este percentual 
aumentou para 80%. Porém, em 2011, com a realização de concurso público, houve 
uma alteração substancial neste quadro, sendo que 62,56% das unidades já 
assinalavam que o percentual de agente educador estava de acordo com a Portaria 
que regulamentava a matéria. Em 2012, a carência destes profissionais foi 
praticamente eliminada, tal condição se manteve em 2013.  
 
Em 2014, verificou-se que o percentual de agente educador em desacordo com o 
estabelecido na citada Portaria aumentou consideravelmente. Porém, em 2015 e 
2016, estes percentuais voltaram a ter uma retração. Em 2017 e 2018, os percentuais 
aumentaram, mas em 2019 ocorreu nova retração. Conforme gráfico a seguir: 
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Porém, se o número de agentes distribuídos se encontrava de acordo com a Portaria 
Conjunta E-DGE/DAD 01, de 11/12/89, na maioria das unidades, em consulta às 
direções, 81,69% afirmaram que estes números não eram suficientes para as 
necessidades das escolas.  

No Relatório Consolidado referente ao exercício de 2018 (40/100.522/19), esta Corte 
de Contas solicitou à SME a realização de estudo que visasse a revisão da citada 
Portaria, adequando-a às necessidades atuais. Em resposta, aquela Secretaria 
esclareceu que foi criado um grupo de trabalho envolvendo equipes do Gabinete da 
Secretária, da Subsecretaria de Gestão e Ensino, com o intuito de revisar a Portaria 
em questão, publicando novo ato normativo com as atualizações e adequações 
cabíveis, sendo o prazo final do trabalho marcado para novembro/19. 

A Secretaria Municipal de Educação, quando da resposta ao processo nº 
40/100.521/19, que tratava das visitas técnicas realizadas em unidades da 6ª CRE, 
informou que a Portaria Conjunta E-DGE/E-DAD nº 01/89, que tratava dos critérios 
para alocação de Agentes Educadores II, havia sido revogada pela Resolução SME nº 
181, de 27/12/19, conforme publicado no D.O Rio de 02/01/20. 

Ocorre que, confrontando-se a nova legislação com a antiga, não foi possível verificar, 
pelo menos no trecho transcrito pela própria Jurisdicionada, diferenças relevantes que 
viessem impactar positivamente na necessidade das Unidades Escolares. 

Sendo assim, esta Inspetoria, através do Memorando nº 22/20, solicitou, ao Relator da 
área da educação, o Sr. Conselheiro Antônio Carlos Flores de Moraes, que através de 
Ofício em apartado, requeresse da SME os seguintes esclarecimentos:  

1) Informasse o estudo que fora realizado para verificação da necessidade de 
agentes educadores nas unidades; 

2) Detalhasse o cálculo realizado para se encontrar as faixas do quantitativo de 
alunos transcritas pela Jurisdicionada; 

3) Fornecesse a íntegra do novo normativo, qual seja: Resolução SME nº 181/19. 
 

Em 02/03/20, tais esclarecimentos foram solicitados, através do Ofício nº 
TCM/GPA/PRE/0023, não tendo sido, até a presente data, encaminhada qualquer 
manifestação pela SME. 
 
Outra carência de profissionais nas unidades escolares são os servidores de apoio 
administrativo. Apesar de a Secretaria Municipal de Educação ter realocado 
profissionais readaptados para esta função, os quantitativos destes servidores lotados 
nas escolas são insuficientes para as necessidades do dia a dia, obrigando diretores, 
adjuntos e coordenadores a exercerem atividades que estão além de suas obrigações 
essenciais. 
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Corpo Docente  

 

Na execução do Programa de Visitas às Escolas, as equipes do TCMRJ verificaram o 
percentual de escolas visitadas que apresentavam algum tempo sem aula de alguma 
disciplina da grade curricular, o que permitiu a comparação dos resultados ao longo 
dos últimos anos: 

 

Com a utilização do Sistema Estatístico de Dados – SED, podemos detalhar o 
percentual de escolas que apresentavam tempos sem aula por disciplina  
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Procurou-se quantificar, também, a quantidade de tempos sem aula, por semana, 
por disciplina, conforme gráfico a seguir. 

 

Verificou-se, nos números apresentados, uma redução dos tempos sem aula, por 
semana, em quase todas as disciplinas, em comparação com o exercício de 2018. As 
exceções foram matemática (de 94 para 99) e educação física (de 100 para 110).  
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Apesar da redução do quantitativo de tempos sem aula, por semana, nas 
Coordenadorias Regionais de Educação – CREs, observamos que o problema se 
acentua nas CREs mais distantes (8ª, 9ª e 10ª). 

No gráfico a seguir, a comparação de tempos sem aula por semana de 2008 a 2019. 

 

Em resposta a esta questão - tempos sem aula por disciplina -, a SME esclareceu as 
indagações desta Corte no Relatório Consolidado referente ao exercício de 2018 
(40/100.522/2019), informando que estava abrindo processo administrativo mensal 
para solicitação da reposição das vacâncias de professores decorrentes de 
aposentadorias e óbitos. Ainda informou que estava realizando monitoramento da 
alocação dos tempos de regência dos professores, visando a otimização dos recursos e 
a identificação de tempos não alocados em ações previstas na Matriz Curricular e por 
último, estaria ampliando, através do processo de migração, a jornada de professores 
para 40hs. 

Em 94,87% das escolas visitadas, as equipes desta Corte identificaram a existência de 
professores exercendo dupla regência. Este percentual é maior do que o encontrado 
no exercício de 2018 (91,28%).  A dupla regência vem ao longo dos anos sendo um 
instrumento adotado para minimizar a deficiência quantitativa do pessoal do 
magistério. A carência de professores (também ocasionada pela quantidade de 
profissionais licenciados ou por aposentadorias) não vem sendo preenchida, a 
contento, através de concursos públicos, ao longo do último ano, em virtude de 
limitações estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Sendo assim, o 
aproveitamento de professores, através da dupla regência, tem sido o instrumento 
vital, na tratativa da SME em diminuir o impacto da carência de professores no 
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aprendizado dos alunos. Mesmo com este procedimento, ainda permanece muito 
elevado o quantitativo de tempos sem aula, conforme demonstrado neste relatório. 

Deve ser ressaltado, também, que o professor não acumula em seus proventos para 
a aposentadoria, os valores recebidos na ativa com o exercício da dupla regência.   

O presente trabalho, em conformidade com o plano amostral elaborado pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, entrevistou 997 professores das mais 
diferentes disciplinas, com uma margem de erro de 3%. Deve ser ressaltado que, em 
diversas questões, os professores poderiam assinalar mais de uma questão, dessa 
forma, o resultado final supera 100%. 
 
O questionário aplicado visou obter uma avaliação sobre a situação da unidade em 
que estes profissionais trabalham. As onze questões propostas envolvem condições de 
trabalho, avaliação da parte pedagógica, possíveis atos de violência, bem como 
outros aspectos relacionados à rotina docente. 
 
Uma das questões solicitava que estes professores, participantes da pesquisa, 
apontassem quais eram as disciplinas que eles lecionavam, nas unidades em que 
estavam sendo entrevistados: 
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Também foi solicitado a estes professores que informassem o grau mais elevado de 
suas formações e há quanto tempo exerciam suas funções na Rede Municipal de 
Ensino. 
 

 
 
Pelos percentuais encontrados, verificamos que a maioria dos professores 
entrevistados possuíam pós graduação em Lato Sensu, além de estarem no município 
há mais de 10 anos. 
Se filtrarmos, apenas, os professores com mais de 10 anos na Rede Municipal, 
observamos que o grau de formação deles em pós graduação Lato Sensu será maior 
do que a média anteriormente encontrada - 48,41% contra 43,61%. Este indicador 
demonstra, que apesar de exercerem suas atividades há bastante tempo, estes 
profissionais continuam procurando se atualizar. 
 
A fim de verificarmos o oferecimento, por parte da Secretaria Municipal de Educação, 
de cursos ou treinamentos, visando a capacitação continuada, perguntamos aos 
profissionais se os mesmos haviam participado de alguma atividade voltada para 
este fim, nos últimos dois anos. 
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Solicitamos que os professores avaliassem a comunicação entre eles, a escola, as 
coordenadorias e o nível central, acerca de possíveis cursos de capacitação e 
orientações pedagógicas sobre as disciplinas lecionadas. O gráfico a seguir demonstra 
em percentual a eficiência ou não da comunicação existente entre a SME e os 
professores, conforme apontado nos questionários. 

 

 
 
Foi solicitado que os professores avaliassem as suas condições de trabalho nas unidades 
escolares em que os mesmos estavam respondendo ao questionário. Quanto a esta 
questão, 3,38% dos profissionais consideraram suas condições de trabalho muito boas, 
25,41% boas, 49,54% razoáveis, enquanto que 21,66% apontaram como 
ruins/péssimas.  

Os principais problemas apontados por estes profissionais que dificultariam o 
desenvolvimento do seu trabalho foram:  
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A Secretaria Municipal de Educação - SME, desde 2011, vem adotando procedimentos 
visando a instalação de projetores em sala de aula, para que os professores possam se 
utilizar de uma plataforma acadêmica denominada EDUCOPEDIA ou de pesquisas 
na internet. A instalação destes equipamentos já foi escopo de verificação, por parte 
deste Tribunal, tendo em vista a falta de padronização para aquisição dos mesmos o 
que resultou em preços diferenciados para o mesmo tipo de serviço, conforme descrito 
no processo 40/2060/2012. 

As equipes do Programa de Visitas, desde 2013, realizam um acompanhamento da 
utilização, por parte dos professores, destes equipamentos e percebe-se, através de 
indicadores, que este uso vem diminuindo ano a ano, conforme demonstrado no 
gráfico a seguir: 

 

Os principais problemas apontados pelos professores que não usam ou utilizam 
apenas raramente estes equipamentos foram: 
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No relatório consolidado referente ao exercício de 2018 (40/100.522/19), esta Corte de 
Contas solicitou à Secretaria Municipal de Educação – SME, tendo em vista o alto 
custo de instalação dos projetores x a baixa utilização, que adotasse providências para 
a resolução dos problemas detectados para a utilização dos mesmos em salas de aula, 
principalmente no que se referia ao acesso e à qualidade da internet.  

Em resposta ao citado processo, a SME informou que se encontrava em andamento 
o processo de implantação da rede de internet wi-fi em todas as dependências das 
unidades escolares e que a previsão do término destes serviços seria no início de 2020.  

Foi solicitado que os professores respondessem se sentiam-se, após a avaliação feita, 
estimulados para exercer seu trabalho frente aos problemas assinalados. Do total de 
997 professores entrevistados, 57,8% afirmaram estarem estimulados para exercerem 
sua profissão (percentual menor do que o encontrado no exercício de 2018 – 63,38%), 
enquanto que 42,2% afirmaram que não.  
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Violência e segurança nas escolas  

 

Muitas são as notícias sobre o frequente avanço da violência nas escolas, tanto 
públicas como privadas, contra os profissionais que atuam na unidade (professores, 
diretores e servidores) e contra os próprios alunos. 

Em pesquisa global da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) com mais de 100 mil professores e diretores de escola do segundo 
ciclo do ensino fundamental e do ensino médio (alunos de 11 a 16 anos), o Brasil está 
no topo de um ranking de violência em escolas. O levantamento é o mais importante 
do tipo e considera dados de 2013; uma nova rodada está em elaboração. Na 
enquete, que pode ser visualizado no endereço www.oecd.org, 12,5% dos professores 
ouvidos no Brasil disseram ser vítimas de agressões verbais ou de intimidação de 
alunos pelo menos uma vez por semana. 

Trata-se do índice mais alto entre os 34 países pesquisados - a média entre eles é de 
3,4%. Depois do Brasil, vem a Estônia, com 11%, e a Austrália com 9,7%. Na Coreia do 
Sul, na Malásia e na Romênia, o índice é zero. 

Apesar deste tema ser tratado sob vários pontos e abordagens pelos estudiosos do 
assunto, os auditores que realizam o Programa de Visitas às Escolas resolveram 
direcionar a pesquisa e posterior análise para a violência que ocorre contra os 
professores, notadamente aquela decorrente de atos praticados por alunos, relativos 
a agressão verbal e/ou física. Verificou-se, também, os procedimentos adotados pelas 
unidades escolares após a comunicação sobre o fato ocorrido. 
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Solicitamos que os professores que sofreram as agressões físicas informassem, em seu 
entendimento, se as direções teriam tomado as providências necessárias e constantes 
no Regimento Escolar. 

 

 

Solicitamos que os professores que sofreram as agressões verbais informassem, em seu 
entendimento, se as direções teriam tomado as providências necessárias e constantes 
no Regimento Escolar. 
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Desses números podemos depreender a dificuldade que determinados professores, 
mesmo que agredidos verbalmente ou fisicamente, possuem de comunicar às suas 
direções o ocorrido. Apesar de em nossa pesquisa estes percentuais se encontrarem em 
aproximadamente 8% dos professores entrevistados, se calculássemos esse número 
para o total de professores da Rede Municipal de Ensino, exercendo atividades no 2º 
segmento (6º ao 9º), teríamos aproximadamente 1,200 professores nessa situação, 
com a margem de erro da pesquisa. 

Outro ponto que temos que ressaltar é a percepção, para 25% dos que sofreram 
agressões físicas e para 27% que sofreram agressões verbais, de que apesar das 
medidas efetuadas pelas direções das unidades e dentro dos parâmetros estabelecidos 
no Regimento Escolar, estas não foram suficientes para evitar que tais situações 
voltassem a ocorrer. Essa percepção pode ter influenciado nas comunicações de 
possíveis novas agressões, elevando os percentuais encontrados nesse exercício em 
comparação com o anterior, de situações não levadas ao conhecimento da direção. 

Sobre a questão das agressões físicas, procuramos identificar nos questionários 
aplicados aos alunos, se estes já haviam passado por essa ocorrência, dentro das 
unidades escolares. Dentre os alunos entrevistados, 22% assinalaram já terem sofrido 
agressões físicas, esse percentual é superior ao apontado no exercício de 2018 – 19,05%. 

Ainda sobre o tema violência, solicitamos que professores, alunos e pais se 
manifestassem sobre a percepção quanto à segurança no interior das unidades. Os 
resultados podem ser verificados no gráfico abaixo: 

 

Duas questões quanto a violência/segurança são abordadas, também, nas entrevistas 
com as direções: invasões às unidades escolares e apreensões de drogas e bebidas 
alcoólicas com alunos. Tanto as invasões quanto as apreensões de drogas e bebidas 
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tiveram suas ocorrências diminuindo em relação ao exercício anterior – de 24,62% 
(2018) para 20,51% (2019) e de 13,85% (2018) para 13,33% (2019), respectivamente. 
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Prestação de serviços de limpeza nas escolas 

 

As unidades escolares visitadas por esta Corte de Contas foram atendidas, no exercício 
de 2019, por três empresas, assim divididas por Coordenadorias Regionais de 
Educação – CREs. 

 

CRE COMLURB 
T&S Locação de 

Mão de Obra em 
Geral - Eireli 

Agile Corp Serviços Especializados 

1ª     10 

2ª   21   

3ª 19     

4ª 15  2  

5ª 21     

6ª 11   1 

7ª   21   

8ª 20 3   

9ª 17   2 

10ª 18   2 

11ª 12     

TOTAL 133 47 15 

 

 

Durante as visitas foi realizada pesquisa de satisfação com as direções das Unidades 
Escolares para averiguar se os serviços prestados pelas empresas de limpeza e 
higienização estavam sendo executados adequadamente. 
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COMLURB (ATENDE 133 ESCOLAS - 68% DAS ESCOLAS VISITADAS) 

SATISFAÇÃO 
QUANTIDADE DE 

ESCOLAS 
PERCENTUAL 

Plenamente insatisfatório 6 4,51 % 

Pontualmente insatisfatório 78 58,65 % 

Plenamente satisfatório 49 36,84 % 

 

T&S Locação de Mão de Obra em Geral - Eireli (ATENDE 47 ESCOLAS - 24% DAS ESCOLAS VISITADAS) 

SATISFAÇÃO 
QUANTIDADE DE 

ESCOLAS 
PERCENTUAL 

Plenamente insatisfatório 7 14,89 % 

Pontualmente insatisfatório 35 74,47 % 

Plenamente satisfatório 5 10,64 % 

 

Agile Corp Serviços Especializados (ATENDE 15 ESCOLAS - 8% DAS ESCOLAS VISITADAS) 

SATISFAÇÃO 
QUANTIDADE DE 

ESCOLAS 
PERCENTUAL 

Plenamente insatisfatório 1 6,67 % 

Pontualmente insatisfatório 13 86,67 % 

Plenamente satisfatório 1 6,67 % 

 

Pode-se observar que quase todas as empresas possuem níveis muito baixos de plena 
satisfação, o que demostra, a priori, a necessidade de se intensificar a fiscalização na 
execução dos serviços contratados. 
 
Os principais problemas apontados pelas direções das escolas foram: quantitativo e 
reposição insuficiente de funcionários, qualidade e quantidade de materiais 
fornecidos. 
 
Deve a Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista os níveis de satisfação dos 
serviços prestados, intensificar os procedimentos de fiscalização, evitando que os 
problemas detectados pelas equipes desta Corte continuem influenciando na 
qualidade da prestação de serviço ofertada. 
 
No questionário aplicado aos alunos, foi perguntado se os mesmos consideravam sua 
escola limpa, o resultado é apresentado no gráfico a seguir: 
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O percentual de alunos que afirmaram que a escola não era limpa é menor do que 
o encontrado no exercício de 2018 (42,58%), o que ressalta a melhora desta prestação 
de serviços nas unidades escolares. 

No Relatório Consolidado referente ao exercício de 2018 (40/100.522/19), esta Corte 
de Contas solicitou à SME que intensificasse a fiscalização na prestação de serviços, 
notadamente de limpeza, a fim de verificar se as condições estabelecidas 
contratualmente estavam sendo cumpridas pelas empresas. 

Acerca desta questão, a SME esclareceu que estava readequando o modelo de termo 
fiscalizatório dos serviços executados, objetivando compilação mensal de informações 
indispensáveis à fiscalização do gestor do contrato. Complementa aquela Pasta que 
foram realizadas videoconferências regulares, para repasse de orientações, visando 
otimizar o processo de fiscalização e alinhar ações. 
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Questionários alunos 

 
Foram aplicados pelas equipes do Tribunal 2.827 questionários a diversos alunos das 
escolas visitadas, assim distribuídos em percentuais, conforme plano amostral 
anteriormente elaborado: 

 

Neste questionário, os alunos puderam responder sobre várias questões sobre sua 
unidade escolar (algumas já utilizadas em outros pontos dentro do Relatório), 
Algumas questões terão suas respostas colocadas em gráficos, todos em número 
percentuais, sendo que em algumas respostas os alunos poderiam marcar mais de 
uma opção, sendo assim, o somatório pode ser maior do que 100%: 
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Observamos, através dos resultados apontados pelos alunos, que 53,56% dos 
entrevistados vão para a escola a pé ou de bicicleta, o que pode significar que estão 
matriculados em escolas perto de suas residências, enquanto os demais necessitam de 
transportes para chegarem às suas unidades (os alunos poderiam marcar mais de 
uma opção, sendo assim, o somatório pode ser maior do que 100%). Aqueles que 
apontaram que iriam para a escola de van ou ônibus da escola (7,51%) são aqueles 
que se utilizam dos ônibus da liberdade – serviço ofertado pelo Município para 
algumas regiões com deficiência de transporte regular. 

Ocorre que apenas 28,78% dos alunos entrevistados afirmaram possuir riocard 
fornecido pelas escolas. No Relatório Consolidado do exercício de 2018 
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(40/100.522/2019), esta Corte de Contas solicitou a SME que verificasse a ausência do 
fornecimento do cartão riocard para um percentual significativo de alunos, o que 
poderia estar influenciando a frequência dos mesmos às unidades escolares. Em 
resposta, aquela Secretaria afirmou: 

A ausência do cartão pode vir a impactar em alguns casos a frequência do 
aluno. Para que não chegue a essa condição, realiza-se parceria junto a 
Riocard/Rio ônibus, no início do ano, para que seja possível o acesso dos 
alunos aos ônibus, com apresentação de declaração de escolaridade, a fim 
de não prejudicar a sua frequência na unidade escolar. Durante o ano, são 
criadas novas estratégias, junto a riocard, de envio remessa, por via digital, 
de informações e foto do aluno para impressão dos cartões, evitando que o 
responsável/aluno se desloque até o posto de atendimento, reduzindo, assim, 
o tempo de espera para emissão do cartão. 

As estratégias apontadas pela SME, para evitar que a falta deste cartão impeça os 
alunos de irem às escolas, precisam ser intensificadas e se iniciar tão logo se conclua o 
processo de matrícula. A apresentação de declaração de escolaridade pelos alunos 
para ter acesso ao meio de transporte pode ser uma medida, apenas, paliativa, uma 
vez que vários motoristas de ônibus, orientados ou não pelas empresas, não aceitam 
esta declaração para acesso aos veículos, sendo, desta forma, como medida definitiva 
para a questão, que todos os alunos que efetivamente necessitem dos cartões riocard 
tenham o seu fornecimento no início do ano letivo.  

 

 

As transferências de alunos de escolas da Rede privada para a Rede pública 
permaneceram inalteradas no exercício de 2019, em relação ao exercício anterior. 
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Nos questionários, foi solicitado aos alunos que informassem a pretensão de conclusão 
de seus estudos. Os resultados podem ser vistos no gráfico a seguir: 
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Questionários Pais 

 

Aproveitando a palestra proferida aos alunos entrevistados, a equipe do TCMRJ 
distribui individualmente um envelope contendo um questionário a ser entregue aos 
responsáveis com tarifa de retorno do correio paga pelo Tribunal de Contas, além da 
possibilidade de preenchê-los diretamente via internet. Esses questionários contêm 
perguntas que visam à obtenção de informações das condições socioeconômicas das 
famílias dos alunos, além da avaliação dos respectivos responsáveis acerca da escola 
em que os filhos estudam (algumas já utilizadas em outros pontos dentro do 
Relatório). A seguir, através de gráficos, observamos alguns resultados destes 
questionários em percentuais; destacamos que, em algumas questões, os responsáveis 
poderiam apontar mais de um item, portanto o somatório pode superar 100%. 
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No exercício de 2018, este percentual estava diferente ao constatado na presente 
pesquisa. Naquela oportunidade, verificou-se que 52,54% dos responsáveis pela 
principal fonte de renda familiar era do gênero feminino. 
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Em relação ao exercício anterior, houve um crescimento das famílias com renda total 
superior a 5 salários de o,84% para 4,49%. Observa-se uma retração no percentual de 
famílias que recebem menos de 1 salário de 21,01% para 16,67%. 

Outro ponto em destaque, com relação a renda e trabalho, é que no questionário 
enviado aos responsáveis, 50,17% dos entrevistados afirmaram que não há nenhuma 
pessoa trabalhando com carteira assinada em sua residência, este percentual é maior 
do que em 2016 que era de 39,17%, 2017 – 37,63%, 2018 – 42,50%. 

 

 

  Quanto ao grau de instrução do responsável pela maior renda da família, 
verificamos uma diminuição do percentual de analfabetos em relação aos exercícios 
de 2017 - 1,45%, 2018 - 0,83% para 0,26 em 2019, sendo o maior percentual encontrado 
nos responsáveis do gênero masculino. Quanto ao percentual de ensino superior 
observamos um pequeno aumento em relação ao exercício de 2018 de 15,7% para 
16,99% em 2019. 
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Avaliação das escolas pelos Alunos e Pais entrevistados 

 

 

Tanto pais quanto alunos classificaram a qualidade da unidade escolar como 
boa/muito boa, com percentuais bem altos. 

Este resultado pode ser analisado sob três aspectos. A primeira leitura dos números 
poderia sugerir que, apesar dos problemas encontrados nas unidades, a escola ainda 
é, para esses indivíduos, o único serviço público prestado pelo Estado efetivamente 
universalizado. A escola pode ser boa ou ruim, mas a população tem a certeza de 
que terá acesso ao serviço caso deseje. 

Outro aspecto que pode ser vislumbrado e pensado acerca destes resultados é a 
ausência de informações por parte dos pais e alunos que permitam a esses indivíduos 
dispor de critérios para estabelecerem uma comparação qualitativa entre as escolas.  

O terceiro ponto que deve ser levado em consideração é uma melhora progressiva da 
escola, não tanto em questões pedagógicas, uma vez que as escolas, apesar dos 
esforços depreendidos, com enfrentamento de vários obstáculos, continuam, em sua 
grande maioria, com baixos índices no IDEB, sem alcançar, sequer, as metas previstas. 
Mas sim, uma melhora do ambiente escolar, onde alunos se sintam mais seguros, 
frente à realidade que os cerca, pela refeição constante e de qualidade e, talvez, por 
um sentimento que vem sendo relatado, cada vez mais, nas unidades escolares 
visitadas por esta Corte – acolhimento. Uma das definições no dicionário para essa 
palavra é: lugar onde se encontra amparo, proteção; refúgio. Talvez, seja essa a 
grande luta de todos os profissionais envolvidos na área da educação do Município 
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do Rio de Janeiro - profissionais que muitas e muitas vezes se arriscam para exercer 
suas atividades, que não possuem condições de trabalho, mas que insistem a cada 
dia, servidores que estão rotineiramente frente a frente com diversas situações de uma 
metrópole, onde o descaso e a violência são marcas diárias, conseguirem para si e 
principalmente para os alunos, criar no meio do caos urbano, um refúgio, em que em 
primeiro lugar se dê amparo, proteção e depois todos os processos possíveis para que 
cada criança possa, através de uma educação inclusiva e aberta, ter todos os 
instrumentos necessários para iniciar a transformação de suas vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo TCMRJ 040/100510/2020 - e-Ref P00004, Pág. 78ArquivoID 1119931 - Verificador 267cefa6-d349-4210-8e57-3970338ea354

Assinado digitalmente por: MARCUS VINICIUS PINTO DA SILVA em 18/06/2020



 78  

Conclusão 

 

O presente relatório apresenta diversos indicadores consolidados a partir do trabalho 
desenvolvido pelo Programa de Visitas às Escolas ao longo do exercício de 2018. 

Observou-se em relação a infraestrutura das escolas do 6º ao 9º ano, um aumento 
no percentual de unidades classificadas, por esta Corte, como precárias em 
comparação ao exercício de 2018 de 72,96% para 63,59%.  

 Com relação às escolas do 1º ao 5º ano, visitas em caráter experimental, sem plano 
amostral definido, foram detectadas 37,88% de unidades visitadas em condições 
precárias de infraestrutura, índice menor do que o encontrado em 2018 – 54,55% 

 Quanto a climatização das unidades, verificamos que 29,74% das unidades visitadas 
ainda não estavam climatizadas, além da necessidade da Secretaria Municipal de 
Educação em adotar procedimentos de manutenção preventiva e corretiva dos 
aparelhos de ar condicionados instalados nas unidades, uma vez que em das 137 
unidades climatizadas visitadas, 122 já apresentavam problemas nos aparelhos de ar 
condicionados. 

No que se refere ao Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros, na forma do 
Decreto nº 897/76, que apenas 03 das 195 escolas possuía tal documento e que 48,72% 
das unidades visitadas apresentavam fiações expostas, 13,85% tinham necessidade de 
revisão da parte elétrica e que em 22,56% tinham ausência/inadequação/danos em 
extintores e mangueiras de combate a incêndios. Verificou-se, também, que em 
74,36% das unidades visitadas havia sido realizado qualquer treinamento contra 
incêndio.  

 Foi observado um aumento no presente exercício dos recursos oriundos do Sistema 
Descentralizado de Pagamento – SDP, importante para a manutenção das unidades 
escolares, apesar destes valores ainda serem insuficientes para as necessidades das 
unidades. 

Na prestação de serviços de limpeza nas escolas, realizado pela Comlurb, Laquix, T&S 
Locação e Agile Corp, observou-se um elevado grau de insatisfação, por parte das 
direções das unidades, acerca do atendimento das mencionadas empresas.  

 Quanto a questão da alimentação escolar, este relatório apresenta números acerca 
dos tipos de refeições servidas, média de consumo por unidade escolar, aceitação do 
cardápio pelos alunos, bem como a qualidade dos gêneros comprados pelo Município. 
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Verificou-se, também, quanto à questão dos agentes educadores, a necessidade de se 
proceder a uma revisão, por parte da SME, da Portaria Conjunta E-DGE/DAD 01, de 
11/12/89, que estabelece o número de agentes educadores por turma. 

Outro ponto destacado, diz respeito a disciplina com tempos sem aula. O relatório 
discrimina esta carência por disciplina, bem como o percentual de escolas que 
apresentaram alguma disciplina com tempos sem aula ao longo de 2018.  

O relatório apresenta, também, o resultado das entrevistas efetuadas com professores, 
alunos e pais quando da realização do Programa de Visitas às Escolas. No 
questionário aplicado aos professores, temos questões inerentes a sua condição de 
trabalho na unidade escolar, além das questões acerca da segurança e da violência 
contra o corpo docente.  

No questionário aplicado aos alunos, onde os mesmos procedem uma avaliação sobre 
as escolas em que estudam sobre diversos aspectos, o mesmo é solicitado no 
questionário dos pais. 
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Proposta de encaminhamento  

 

Os números apresentados neste relatório, podem servir de subsídios para nortear o 
planejamento de ações e desenvolvimento de estratégias a serem adotadas pela 
Secretaria Municipal de Educação - SME, devendo aquela Secretaria, efetuar os 
estudos necessários para alterar os indicadores que considerar insuficientes e que 
foram apresentados no presente relatório. 

No Relatório Consolidado referente ao exercício de 2018 (40/100.522/2019), esta Corte 
de Contas elaborou um plano de ação, onde a Secretaria Municipal de Educação, 
teve que apresentar, para os destaques contidos no relatório, prazos, ações e 
responsáveis pela execução das mesmas, a fim de que este Tribunal pudesse 
acompanhar, pari passu, todas as intervenções realizadas por aquela Pasta ao longo 
do exercício de 2019 e 2020. 

Ocorre que, em 11 de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
declarou pandemia relacionada à Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus 
(Sars-Cov-2), ameaçando simultaneamente os indivíduos ao redor do mundo. Em 20 
de março de 2020 o Congresso Nacional aprovou o Decreto Legislativo n.° 6/2020, 
que reconheceu o estado de calamidade pública no Brasil em decorrência dessa 
pandemia. Antes, porém, o governo federal já havia editado lei específica com 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública, a Lei Federal n.º 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, alterada pela Medida Provisória n.º 926/2020, de 
abrangência nacional. Em seu art. 4º, dispensou licitação relacionada às ações do 
combate ao coronavírus para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e 
insumos. Em 12 de março de 2020, essa lei foi regulamentada pelo Município do Rio 
de Janeiro por meio do Decreto n.º 47.246. 

Em ação alinhada ao governo federal, o Poder Executivo Municipal, por meio do 
Decreto Municipal n.°47.263, de 17 de março de 2020, inicialmente declarou situação 
de emergência – pouco depois, em 21/03/2020, o Decreto 47.282 suspendia as aulas 
na Rede Municipal de Ensino, entre outras determinações. Com a evolução do número 
de casos e óbitos, em 8 de abril de 2020, foi decretado estado de calamidade pública, 
por meio do Decreto n.º 47.355. Conforme previsto no art. 65 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), a medida foi reconhecida pela Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio por meio do Decreto Legislativo n.°05/2020, de 16 de abril de 2020. 
Cabe destacar que anteriormente, em 20 de março de 2020, o Estado do Rio Janeiro 
também declarou estado de calamidade pública. 

O estado de calamidade concede ao Poder Executivo a realização de gastos não 
previstos e aprovados na Lei Orçamentária Anual (LOA) para o ano de 2020 em 
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ações para o enfrentamento ao coronavírus, dispensando o cumprimento de 
obrigações e metas fiscais, de limitação de empenho e de alguns prazos e limites 
previstos no art. 65 da LRF, bem como afastando penalidades.  

Adicionalmente, em decisão monocrática, o Ministro do Supremo Tribunal Federal 
(STF) Alexandre de Moraes proferiu medida cautelar na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) nº 6357, aplicável a todos os entes federativos que 
tenham declarado estado de calamidade, afastando excepcionalmente a incidência 
dos artigos 14, 16, 17 e 24 da LRF.  

As unidades escolares e Coordenadorias Regionais de Educação permanecem 
fechadas, sem previsão de reabertura. 

Sendo assim e diante dos fatos que se tornam impeditivos, para a SME, no momento, 
possa estabelecer cronograma para as suas ações - seja a curto ou médio prazo, nos 
manifestamo-nos, excepcionalmente, pelo arquivamento do presente processo, 
devendo as demandas e questionamentos constantes do mesmo, serem 
acompanhadas pelas equipes do Programa de Visitas às Escolas desta Corte, no 
decorrer do exercício, inclusive, caso necessário, com a elaboração de relatório 
complementar. 

       22/05/2020 

      Marcus Vinicius Pinto da Silva 

      Inspetor Geral – 3ª. IGE 

      40/900.360 
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SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO 

SGCE 

 

  

 

 

De ordem 

De Acordo,  

Ao Gabinete do Exmo. Sr. Conselheiro Presidente, para fins de ciência e distribuição. 

 

Jairo Saldanha Rimes 

Assessor Especial da SGCE 

Matr 40/900.738 
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