PROJETO

CGE PRESENTE
Em continuidade às visitas do Projeto CGE Presente, cujo objetivo é contribuir
para o aperfeiçoamento da gestão e mecanismos de controle interno do Poder
Executivo, foi realizada a quinta e última visita da equipe de auditoria da CGE, no
dia 13/09/2019, às Escolas Estaduais Alvino Alcântara Fernandes e Domingos
Justino Ribeiro. As escolas foram selecionadas por sorteio público realizado no dia
29/04/2019.

Divulgação da prestação de contas, no mural da escola, com os
termos de compromissos vigentes, demonstrativo financeiro anual
de 2018 e a situação da caixa escolar.
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VISITAS ÀS ESCOLAS
Na auditoria realizada nas Escolas Estaduais Alvino Alcântara Fernandes e
Domingos Justino Ribeiro, verificou-se as seguintes boas práticas e oportunidades
de melhoria:
Boas práticas realizadas pelos gestores
a) Botijões de gás acondicionados fora da cozinha e utilização de cilindros de 45
kg, bem como placas de sinalização para instruir quanto à sua correta utilização;
b) Horta cultivada na escola pelos alunos;
c) Divulgação do cardápio semanal no mural da escola;
d) Divulgação da Matriz de Planejamento de Cardápios do mês, no mural da
escola, potencializando a transparência e o planejamento da gestão alimentar;
e) Divulgação da prestação de contas, no mural da escola, com os termos de
compromissos vigentes, demonstrativo financeiro anual e situação da caixa
escolar, conforme disposto no art. 2º da Resolução n° 3.670/2017.

Orientações de uso dos cilindros de 45 kg

Botijões de gás acondicionados
fora da cozinha e utilização
de cilindros de 45 kg
E.E Alvino Alcântara Fernandes Horta
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OPORTUNIDADES
DE MELHORIA

Calendário Escolar 2020
a) Liberação dos recursos para compra de alimentação escolar em data próxima
ao início das aulas;
Os termos de compromisso de alimentação escolar são usualmente assinados no
mês de fevereiro de cada ano, mesmo mês do início do ano letivo. Por isso, não
há tempo suficiente para que os diretores façam a primeira compra de alimentos
antes do início das aulas, a fim de recomporem os estoques.
Dessa forma, sugere-se que a SEE libere os recursos financeiros para a alimentação
escolar, de modo que os diretores tenham acesso a estes, pelo menos um mês antes
do início das aulas, com objetivo de otimizar o planejamento da gestão alimentar.
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Cantineiras são capacitadas para receber alunos da
Educação Integral e Integrada do Ensino Médio
Fonte: https://bit.ly/30lAJFo

b) Implementação de política de capacitação continuada para todas as cantineiras;
O treinamento das cantineiras é fundamental para o funcionamento das cozinhas
escolares de acordo com os padrões de higiene e qualidade estabelecidos pela
SEE. De acordo com os diretores das escolas visitadas a capacitação ofertada
pelas nutricionistas melhora muito a atuação das cantineiras.
Contudo, constatou-se que nem todas as funcionárias que atuam nas cozinhas
receberam treinamento uma vez que quando há capacitações apenas algumas
delas são selecionadas para participar.
Assim, sugere-se que a SEE estabeleça uma política de treinamento continuado
e que ao final de determinado período, a ser estabelecido pela SEE, todas as
funcionárias sejam capacitadas.
c) Inserção de fórum de discussão e tutoria na plataforma do Curso de EaD de
Formação de Gestores Escolares.
A SEE está formando todos os diretores e vice-diretores eleitos em junho deste
ano. O “Curso EaD de Formação de Gestores Escolares” conta com 120 horas e
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tem por objetivo contribuir para uma gestão eficaz, transparente e democrática.
A formação é dividida em três módulos: Gestão Administrativa e Financeira da
Caixa Escolar; Gestão Pedagógica; e, Gestão de Pessoas. Trata-se de uma ação
louvável por parte da SEE que visa diminuir os problemas na gestão das Caixas
Escolares por meio do aumento da expertise dos gestores das escolas.
Contudo, constatou-se a inexistência de tutoria para o esclarecimento de dúvidas
e de fórum de discussão para os participantes.

Por isso, sugere-se que nos próximos cursos seja considerado a possibilidade
de inserção de fórum de discussão na plataforma e a participação de tutor para
esclarecimento das dúvidas. Essas medidas de aprimoramento, fortaleceria a
qualificação e capacitação dos gestores, além de motivar ainda mais a participação
destes.
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SUGESTÕES DA CGE
A CGE visa trabalhar para agregar valor ao serviço público, propondo
aprimoramentos na gestão pública estadual. Tendo em vista as oportunidades de
melhoria, esta Controladoria-Geral faz as seguintes sugestões a SEE:
a) Liberar os recursos para a compra de alimentação escolar pelo menos um mês
antes do início das aulas;
b) Estabelecer programa de treinamento continuado para as cantineiras e que ao
final de determinado período todas as funcionárias sejam capacitadas;
c) Considerar a possibilidade de inserção de fórum de discussão e a participação
de tutor para esclarecimento das dúvidas nos próximos cursos ofertados pela SEE
na modalidade EaD.

6 | INFORMATIVO DFTR Nº 7

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAS
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CONTEÚDO
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
EDITORAÇÃO
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASCOM
DIREITOS DE IMAGEM
FREEPIK © TODOS OS DIREITOS RESERVADOS
PROJETO CGE PRESENTE
INFORMATIVO DFTR Nº.7 - 2020.

ACOMPANHE A CGE!
cge.mg.gov.br

@controladoriamg

@cgeoficial

