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Senhor Inspetor Geral, 
 
 Versa o presente sobre Relatório do Programa de Visitas realizado nas 
Escolas que compõem a 4ª e a 11ª Coordenadorias Regionais de Educação 
(CREs) da Rede Municipal de Ensino – exercício 2016. As visitas ocorreram no 
período de março a abril de 2016. 
 

 
4ª e 11ª CREs - Bancários, Benfica, Bonsucesso, Brás de Pina, C. Universitária, Cocotá, 

Cordovil, Freguesia, Galeão, Ilha do Fundão, Ilha do Governador, 
Itacolomi, Jardim América, J. Carioca, J. Guanabara, Guarabu, 
Manguinhos, Manguinhos – Bonsucesso, Moneró, Olaria, Parada de 
Lucas, Penha, Penha Circular, Pitangueiras, Portuguesa, Praça da 
Bandeira, Praça Do Carmo/Penha, Ramos, Vigário Geral, Vila da Penha, 
Vila do João / Maré, Tauá, Tubiacanga e Zumbi. 

 
A equipe utilizou os seguintes papéis de trabalho durante a execução do 

Programa: 
 

1) Check-list, através do qual foram compiladas informações acerca 
da estrutura física, corpos docente e discente, pessoal 
administrativo, segurança, limpeza e merenda; 

 
2) Questionários aplicados aos professores, alunos do 6º ao 9º ano 

do Ensino Fundamental e pais, possibilitando a obtenção de 
informações e opiniões dos mesmos acerca dos assuntos 
escolares. 

 
Visando garantir respaldo científico e representatividade às informações 

obtidas durante as visitas, o TCMRJ contratou a consultoria da Fundação 
COPPETEC da UFRJ, que elaborou um plano específico para este trabalho e 
delineou os parâmetros a serem seguidos durante sua execução, a fim de 
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permitir, ao final do exercício, uma análise da gestão da Secretaria Municipal de 
Educação – SME. Os parâmetros delineados para essa Coordenadoria foram: 
 

Plano Amostral - 4ª e 11ª CREs 
 Quantidades 

Plano Amostral 
UFRJ 

Executada pela 
Equipe de Visita 

Escolas a serem visitadas 29 29 
Professores a serem entrevistados 123 123 
Alunos a serem entrevistados 331 331 

 

 
 
 

Foram visitadas as seguintes Escolas escolhidas aleatoriamente dentre 
as Unidades que atendem do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental: 
 
 

Unidade Nome 
0430204 CIEP Operário Vicente Mariano 
0410025 Escola Municipal Anibal Freire 
0410018 Escola Municipal Berlim 
0411010 Escola Municipal Brant Horta 
0410021 Escola Municipal Brasil 
0420012 Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes 
0410016 Escola Municipal Chile 
0420031 Escola Municipal Conjunto Praia da Bandeira 
0420001 Escola Municipal Cuba 
0410009 Escola Municipal Dilermando Cruz 
0420005 Escola Municipal Dunshee de Abranches 
0431007 Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado 
0411020 Escola Municipal Grécia 
0410005 Escola Municipal João Barbalho 
0420004 Escola Municipal Jornalista Orlando Dantas 
0420015 Escola Municipal Leonel Azevedo 
0411021 Escola Municipal Miguel Ângelo 
0410010 Escola Municipal Nerval de Gouveia 
0410022 Escola Municipal Odilon de Andrade 
0410004 Escola Municipal Pedro Lessa 
0411005 Escola Municipal Presidente Eurico Dutra 
0411008 Escola Municipal Professor Souza Carneiro 
0431018 Escola Municipal República do Líbano 
0420019 Escola Municipal Rodrigo Otávio 
0431009 Escola Municipal Roraima 
0420007 Escola Municipal Rotary 
0410003 Escola Municipal Ruy Barbosa 
0411028 Escola Municipal São Paulo 
0430005 Escola Municipal Tenente General Napion 
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O presente Relatório será dividido em tópicos, assim distribuídos: 
 
1 – AGENTE EDUCADOR 

 
 
As seguintes Unidades apresentavam número de agentes educadores 

(antigo inspetor de alunos) inferior ao estabelecido na Portaria Conjunta  
E-DGE/E-DAD nº 01 de 11/12/1989: 
 

Unidade Nome 
0410003 Escola Municipal Ruy Barbosa 
0410018 Escola Municipal Berlim 
0420005 Escola Municipal Dunshee de Abranches 
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2- DISCIPLINAS COM TEMPOS SEM AULA 
 
 

As seguintes Unidades apresentavam disciplinas com tempos sem aula, 
tendo em vista a carência de professor: 
 
Escola Municipal Anibal Freire 
 

Disciplina Tempos sem aula 
Educação Física 2 
Total 2 

 
 
Escola Municipal Cuba 
 

Disciplina Tempos sem aula 
Artes 4 
Total 4 

 
 
Escola Municipal Dilermando Cruz 
 

Disciplina Tempos sem aula 
Artes 2 
Total 2 

 
 
Escola Municipal Dunshee de Abranches 
 

Disciplina Tempos sem aula 
Geografia 12 
História 3 
Total 15 

 
 
Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado 
 

Disciplina Tempos sem aula 
Educação Física 2 
Artes 4 
Total 6 

 
 
Escola Municipal Jornalista Orlando Dantas 
 

Disciplina Tempos sem aula 
Matemática 16 
Artes 4 
Total 20 
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Escola Municipal Miguel Ângelo 
 

Disciplina Tempos sem aula 
Matemática 6 
Total 6 

 
Comentário: O déficit no atendimento devido à carência de professor de 
Matemática na Unidade já havia sido sinalizado no Relatório de Visitas de 2015 
(processo 40/3799/2015), não tendo sido sanado ao longo daquele ano, 
conforme informado pela Direção, bem como, permanecendo no ano de 2016, 
conforme constatado na ocasião da atual visita (março/2016). 
 
 
Escola Municipal Odilon de Andrade 
 

Disciplina Tempos sem aula 
Ciências 3 
Educação Física 12 
Total 15 

 
 
Escola Municipal Presidente Eurico Dutra 
 

Disciplina Tempos sem aula 
Língua Portuguesa 4 
Artes 6 
Total 10 

 
 
Escola Municipal República do Líbano 
 

Disciplina Tempos sem aula 
Artes 6 
Total 6 

 
Comentário: O déficit no atendimento devido à carência de professor de Artes 
na Unidade já havia sido sinalizado no Relatório de Visitas de 2015 (processo 
40/3799/2015), não tendo sido sanado ao longo daquele ano, conforme 
informado pela Direção, bem como, permanecendo no ano de 2016, conforme 
constatado na ocasião da atual visita (março/2016). 
 
 
Escola Municipal Roraima 
 

Disciplina Tempos sem aula 
Ciências 12 
Total 12 
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Escola Municipal São Paulo 
 

Disciplina Tempos sem aula 
Geografia 3 
Ciências 24 
Artes 8 
Estudo Dirigido 6 
Eletivas 22 
Total 63 

 
 
Escola Municipal Tenente General Napion 
 

Disciplina Tempos sem aula 
Artes 8 
Total 8 

 
 
Escola Municipal Cuba, Escola Municipal Dilermando Cruz, Escola 
Municipal Presidente Eurico Dutra, Escola Municipal Ruy Barbosa e 
Escola Municipal Tenente General Napion 
 

As Unidades supracitadas não tinham professores regentes designados 
para sala de leitura desrespeitando, desta forma, o estabelecido no inciso I do 
artigo 3º da Resolução SME nº 1072 de 31 de março de 20101, a qual dispõe 
sobre a estrutura e o funcionamento das Salas de Leitura nas Unidades 
Escolares da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino do Rio de Janeiro.  
 

Insta mencionar que, no tocante à Escola Municipal Dilermando Cruz e à 
Escola Municipal Tenente General Napion, tal situação tem sido sinalizada por 
esta Corte de Contas desde 2015. 
 

                                                 
1 Art. 3º As Salas de Leitura funcionarão de acordo com as seguintes orientações: 
I - Todas as escolas da Rede Municipal deverão contar com 01 (um) professor regente, PI ou PII, na Sala de Leitura. 
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3 – DISCIPLINAS COM CARGA HORÁRIA REDUZIDA 
 
 

As Unidades mencionadas a seguir apresentavam carga horária reduzida 
devido ao número insuficiente de professores para atender a todas as turmas 
da Escola nas seguintes disciplinas: 
 
Escola Municipal Brasil 
 

Disciplina Tempos sem aula 
Matemática 6 
Geografia 3 
Total 9 

 
 
Escola Municipal Conjunto Praia da Bandeira 
 

Disciplina Tempos sem aula 
Língua Portuguesa 1 
Matemática 3 
Total 4 

 
 
Escola Municipal João Barbalho 
 

Disciplina Tempos sem aula 
Matemática 3 
Total 3 

 
 
Escola Municipal Roraima 
 

Disciplina Tempos sem aula 
Língua Portuguesa 2 
Geografia 3 
História 3 
Artes 1 
Total 9 

 
 
Escola Municipal São Paulo 
 

Disciplina Tempos sem aula 
Geografia 2 
Estudo Dirigido 5 
Eletivas 1 
Projeto de Vida 2 
Total 10 
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4 – LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 
 

 

Foram encontradas imperfeições nos laboratórios de informática das 
Escolas mencionadas a seguir: 
 
CIEP Operário Vicente Mariano 
 

Equipamentos danificados devido a furto de 
peças dos mesmos, conforme informado pela 
Direção, armazenados no laboratório. 

Cadeiras danificadas 
 

 
Escola Municipal Anibal Freire 
 

Laboratório pouco utilizado devido à falta de 
pessoal de apoio, conforme informado pela 
Direção. 

Lâmpadas queimadas 
 

 
Escola Municipal Berlim 
 

Laboratório desativado devido à ausência de 
equipamentos, conforme informado pela 
Direção (situação sinalizada em 2014) 

Ventilador com defeito e com fiação exposta 
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Escola Municipal Brant Horta 
 

Laboratório desativado devido a 
equipamentos obsoletos, conforme informado 
pela Direção. Situação sinalizada desde 
2013. 
 

Aparelho de ar-condicionado com defeito 
(situação sinalizada em 2015) 
 

Lâmpadas queimadas (situação sinalizada 
em 2015) 
 

Ausência de placas do forro (situação 
sinalizada desde 2013) 
 

Cadeiras danificadas (situação sinalizada 
desde 2013) 
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Escola Municipal Brasil 
 

Laboratório desativado devido a 
equipamentos obsoletos, conforme informado 
pela Direção (situação sinalizada em 2015) 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção 
(situação sinalizada em 2015). 

 
Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes 
 

Laboratório desativado devido a possuir 
poucos equipamentos e obsoletos, conforme 
informado pela Direção. Situação sinalizada 
desde 2014. 

 
Escola Municipal Chile 
 

Laboratório desativado devido a 
equipamentos obsoletos, conforme informado 
pela Direção. 

Forro danificado 
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Pintura desgastada 

 

 
Escola Municipal Conjunto Praia da Bandeira 
 

Infiltração Fiação exposta 

 
Escola Municipal Cuba 
 

Laboratório desativado devido à ausência de 
acesso à internet, conforme informado pela 
Direção. Situação sinalizada em 2015. 
 

Infiltração 

Extintor de incêndio vencido Porta danificada 
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Escola Municipal Dilermando Cruz 
 

Laboratório desativado sendo utilizado como 
sala de aula devido à ausência de 
equipamentos, conforme informado pela 
Direção. Situação sinalizada em 2015. 

Fiação exposta 
 

 
Escola Municipal Dunshee de Abranches 
 

Laboratório desativado devido a 
equipamentos obsoletos e sem acesso à 
internet, conforme informado pela Direção. 
Situação sinalizada desde 2014. 

 
Escola Municipal Grécia 
 

Laboratório sendo utilizado para guarda de 
material 

Lâmpadas queimadas 
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Infiltração com queda de reboco (situação 
sinalizada em 2015) 

 

 
Escola Municipal João Barbalho 
 

Lâmpadas queimadas 
 

Vidros danificados/ausentes no basculante 
 

Cadeiras danificadas 

 

 
Escola Municipal Jornalista Orlando Dantas 
 

Lâmpadas queimadas 
 

Laboratório sendo utilizado para guarda de 
material 
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Escola Municipal Nerval de Gouveia 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção. 
Situação sinalizada em 2014. 

 
Escola Municipal Pedro Lessa 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção. 
 

Laboratório desativado devido a problemas 
na conexão à internet, conforme informado 
pela Direção. 
 

Laboratório desativado sendo utilizado para 
guarda de material 
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Escola Municipal Presidente Eurico Dutra 
 

Laboratório desativado devido à ausência de 
equipamentos (situação sinalizada desde 
2014) 

 
Escola Municipal Professor Souza Carneiro 
 

Extintor de incêndio vencido 

 
Escola Municipal República do Líbano 
 

Laboratório desativado devido a 
equipamentos obsoletos, conforme informado 
pela Direção. 
 

Cadeiras danificadas (situação sinalizada 
desde 2014) 
 

Ausência de 1 aparelho de ar-condicionado 
(situação sinalizada desde 2014) 

Pintura desgastada (situação sinalizada 
desde 2014) 
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Escola Municipal Roraima 
 

Lâmpadas queimadas 
 

Aparelho de ar-condicionado armazenado no 
laboratório 

 
Escola Municipal Rotary 
 

Laboratório desativado devido à ausência de 
conexão à internet, conforme informado pela 
Direção. 
 

Laboratório sendo utilizado para guarda de 
material (situação sinalizada em 2015) 
 

Vidros danificados/ausentes no basculante 
(situação sinalizada em 2015) 

 

 
Escola Municipal Ruy Barbosa 
 

Forro danificado devido à infiltração sanada, 
conforme informado pela Direção. 
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Escola Municipal São Paulo 
 

Laboratório desativado devido a 
equipamentos obsoletos, conforme informado 
pela Direção. 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção. 
 

Vidro danificado no basculante 
 

Lâmpadas queimadas 
 

Ausência de placas do forro 

 

 
Escola Municipal Tenente General Napion 
 

Aparelho de ar-condicionado danificado 
 

Ausência de placas do forro (situação 
sinalizada desde 2012) 
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5 – CARÊNCIA DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS 
 
 

As seguintes Unidades apresentavam número de manipuladores de 
alimentos em quantitativo inferior ao disposto na Resolução SME nº 573 de 
23/08/95: 
 
 

Unidade Nome Carência 
0410004 Escola Municipal Pedro Lessa 2 
0410009 Escola Municipal Dilermando Cruz 2 
0410021 Escola Municipal Brasil 1 
0420031 Escola Municipal Conjunto Praia da Bandeira 1 
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6 – PROBLEMAS APONTADOS PELOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS 
 
6.1- Os manipuladores de alimentos entrevistados nas Unidades abaixo 
relataram que o preparo do almoço estava sendo prejudicado pela ausência dos 
seguintes equipamentos: 
 
CIEP Operário Vicente Mariano 
 

picador 
 
Observação: No CIEP Operário Vicente Mariano foi relatada a falta de itens de 
limpeza, tais como vassouras, detergente e pá de lixo. 
 
 
Escola Municipal Berlim 
 

avental 
uniformes 
botas 

 
 
Escola Municipal Conjunto Praia da Bandeira 
 

avental 
uniformes 
botas 

 
 
Escola Municipal Dunshee de Abranches 
 

panela de pressão 
talheres industriais 

 
 
Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado 
 

facas 
 
 
Escola Municipal Odilon de Andrade 
 

panelas 
 
 
Escola Municipal Pedro Lessa 
 

avental 
uniformes 
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Escola Municipal Professor Souza Carneiro 
 

processador 
 
 
Escola Municipal República do Líbano 
 

liquidificador 
panela de pressão 

 
 
Escola Municipal Roraima 
 

avental 
uniformes 

 
 
6.2- Os manipuladores de alimentos entrevistados nas Unidades abaixo 
relataram os seguintes problemas referentes aos gêneros alimentícios 
entregues nas mesmas: 
 
Escola Municipal João Barbalho 
 

Frango 
presença de pele/osso (coxa/sobrecoxa) 

 
 
Escola Municipal Dilermando Cruz 
 

Fígado 
qualidade ruim 

 
 
Escola Municipal Chile 
 

Peixe 
excesso de gelo 

 
 
Escola Municipal Odilon de Andrade 
 

Carne Bovina 
mais de 10% de gordura 
divergência entre o tipo da carne descrito na embalagem e o produto entregue 

 
 
 
 



 
 

SGCE – 3ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
 

Programa de Visitas às Escolas da Rede Municipal de Ensino 

 

 

 21

Escola Municipal Pedro Lessa 
 

Fígado 
qualidade ruim 

 
 
Escola Municipal Presidente Eurico Dutra 
 

Carne Bovina 
presença excessiva de nervos 

 
 
Escola Municipal Professor Souza Carneiro 
 

Carne Bovina 
divergência entre o tipo da carne descrito na embalagem e o produto entregue 

 
 
Escola Municipal Jornalista Orlando Dantas 
 

Carne Bovina 
mais de 10% de gordura 
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7 – CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DAS ESCOLAS 
 
 

Foram encontradas imperfeições na infraestrutura das seguintes 
Unidades: 
 
CIEP Operário Vicente Mariano 
 

Infiltração - área externa próximo à cozinha 
 

Infiltração – sala do postinho 
 

Infiltração – acesso ao laboratório de ciências 
 

Infiltração - banheiro utilizado pelos 
manipuladores de alimentos 
 

Infiltração - banheiro utilizado pelos 
manipuladores de alimentos 
 

Infiltração – banheiro feminino 
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Pintura desgastada decorrente de infiltração 
(oriunda da condensadora) sanada, conforme 
informado pela Direção – sala 9 
 

Pintura desgastada – diversas salas 
 

Pintura desgastada – térreo 
 

Pintura desgastada – área externa 
 

Canaleta danificada – sala 7 
 

Canaleta danificada – sala 10 
 

1 aparelho de ar-condicionado com defeito – 
salas 5, 6 e 8 
 

Único aparelho de ar-condicionado existente 
com defeito – salas 1, 2, 3, 4 e 10 
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Todos os aparelhos de ar-condicionado com 
defeito – sala 9 
 

Único aparelho de ar-condicionado existente 
com defeito – sala de leitura 
 

Único aparelho de ar-condicionado existente 
com defeito – sala dos professores 
 

Único aparelho de ar-condicionado existente 
com defeito – sala da Direção 
 

Ventilador com defeito – sala 6 
 

Ausência de grade de proteção no ventilador 
– salas 1 e 3 
 

Extintores de incêndio vencidos 
 

Vidros danificados no basculante - sala 8 
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Basculantes danificados – sala 1 
 

Ausência de grade/tela de proteção – sala 10 
 

Ausência de grade/tela de proteção em parte 
da janela – diversas salas 
 

Porta danificada – armário de alvenaria 
corredor 
 

Porta danificada - sala 6 
 

Porta danificada – sala 9 
 

Ausência de vedação na porta (ambiente 
climatizado) - diversas salas 
 

Quantitativo de mobiliário insuficiente para o 
atendimento aos alunos, conforme informado 
pela Direção. 
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Ausência de mobiliário - sala de leitura 
 

Piso danificado – térreo 
 

Ausência de projetor para atendimento em 5 
salas de aula (só há 5 projetores móveis) 
 

Presença de grande abertura no chão - área 
externa 
 

Totem danificado 
 

Letreiro danificado 
 

Pichações - banheiro feminino térreo 
 

Pichações nas portas – banheiros masculino 
e feminino térreo 
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Portas danificadas – banheiro masculino 
térreo 
 

Queda de revestimento – entrada do banheiro 
feminino 1° andar 
 

Maçaneta danificada - banheiro feminino 1º 
andar 
 

Pintura desgastada – banheiro feminino 1º 
andar 
 

Ausência de assento sanitário (1 boxe) – 
banheiro feminino 1º andar 
 

Ausência de porta (3 boxes) – banheiro 
feminino 1º andar 
 

Pichações nas portas – banheiro feminino 1º 
andar 
 

Interruptor danificado – banheiro feminino 1º 
andar 
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Ausência de grade/tela de proteção em parte 
da janela – banheiro feminino 1º andar 
 

Ausência de porta – entrada do banheiro 
masculino 1º andar 
 

Pintura desgastada – banheiro masculino 1º 
andar 
 

Ausência de assento sanitário e de porta em 
todos os boxes – banheiro masculino 1º 
andar 
 

Ausência de registro dos mictórios - banheiro 
masculino 1º andar 
 

Vidros danificados/ausentes no basculante – 
banheiro masculino 1º andar 
 

Ausência de banheiro adaptado para 
portadores de necessidades especiais 
 

Tubulação danificada - banheiro utilizado 
pelos manipuladores de alimentos 
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Escola Municipal Anibal Freire 
 

Infiltração na janela – sala 5 
 

Infiltração na janela – sala 5 
 

Queda de reboco – acesso à quadra 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
sala de leitura 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
sala 12 (situação sinalizada em 2013 e 2014) 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
acesso ao 3° andar 
 

Pintura desgastada – acessos aos andares 
 

Pintura desgastada - pátio 
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Fiação exposta no ventilador – sala 2 
 

Fiação exposta no ventilador – sala 3 
 

Fiação exposta – sala 7 (situação sinalizada 
em 2014) 
 

Ausência de 2 ventiladores – sala 3 
 

Ausência de 1 ventilador – sala 4 
 

Ausência de grade de proteção no ventilador 
– auditório e salas 1, 2, 4, 5 e 8 
 

1 Aparelho de ar-condicionado com defeito – 
salas 2, 4, 5, 7 e 10 
 

Lâmpadas queimadas – diversas salas 
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Lâmpadas queimadas – corredor 2° e 3º 
andares 
 

Extintores de incêndio vencidos 
 

Ausência de extintor de incêndio nos 
corredores (situação sinalizada em 2012, 
2013 e 2014) 
 

Mangueira de combate a incêndio danificada 
– térreo 
 

Registro da tubulação da mangueira de 
combate a incêndio danificado – 1° e 2º 
andares 
 

Ausência de mangueira de combate a 
incêndio – 3º andar 
 

Gaveteiro instalado bloqueando o acesso ao 
compartimento de mangueira de combate a 
incêndio – térreo 
 

Ausência de vedação ao redor do aparelho 
de ar-condicionado - sala 5 
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Ausência de vedação nas portas (ambientes 
climatizados) - diversas salas 
 

Porta danificada – sala 9 
 

Ausência de maçaneta na porta – diversas 
salas 
 

Ausência de maçaneta na porta – sala de 
vídeo 
 

Maçaneta danificada – auditório 
 

Mobiliário precário (situação sinalizada em 
2014) 
 

Piso danificado – sala 4 
 

Piso danificado – sala 9 
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Piso danificado – sala 10 
 

Calha danificada - cobertura do pátio 
 

 
Escola Municipal Berlim 
 

Queda de reboco – área externa 
 

Queda de reboco – área externa 
 

Queda de reboco – área externa 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
sala 5 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
sala de leitura 
 

Pintura desgastada - corredor 1° andar 
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Pintura desgastada – pátio 
 

Pintura desgastada – diversas salas 
 

Pintura desgastada – diversas salas 
 

Fiação exposta no aparelho de ar-
condicionado – salas 4 e 5 
 

Fiação exposta – sala 6 
 

Fiação exposta no ventilador – sala 9 
 

Ventilador com defeito – sala 6 
 

Ausência de 1 ventilador – sala 9 
 



 
 

SGCE – 3ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
 

Programa de Visitas às Escolas da Rede Municipal de Ensino 

 

 

 35

Extintor de incêndio instalado de forma 
inadequada - corredor térreo e 1° andar 
 

Queda de revestimento – corredor 1° andar 
 

Mobiliário armazenado ao ar livre 
 

Totem danificado 
 

Pintura desgastada – banheiro feminino 
 

Ausência de assento sanitário (1 boxe) – 
banheiro feminino 
 

Boxe interditado – banheiro feminino 
 

Ausência de porta (1 boxe) – banheiro 
masculino 
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Ausência de assento sanitário (1 boxe) – 
banheiro masculino 
 

Ausência de banheiro adaptado para portador 
de necessidades especiais  
 

 
Escola Municipal Brant Horta 
 

Infiltração – sala 3 (situação sinalizada em 
2015) 
 

Infiltração – sala 6 (situação sinalizada em 
2015) 
 

Infiltração – sala 7 (situação sinalizada desde 
2014) 
 

Infiltração – sala 10 (situação sinalizada em 
2015) 
 

Queda de reboco – sala 10 
 

Queda de reboco - área externa fundos 
(situação sinalizada desde 2011) 
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Queda de reboco – acesso à quadra 
 

Rachadura - acesso à quadra (situação 
sinalizada desde 2013) 
 

Rachadura – acesso à quadra (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Pintura desgastada – diversas salas (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Pintura desgastada - acesso ao corredor das 
salas 11 a 17 (situação sinalizada em 2015) 
 

Pintura desgastada – corredor das salas 11 a 
17 (situação sinalizada em 2015) 
 

Pintura desgastada – corredor das salas 3 a 
10 
 

Pintura desgastada – fachadas laterais 
(situação sinalizada desde 2013) 
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Pintura desgastada - fachada posterior 
(situação sinalizada desde 2013) 
 

Fiação exposta – sala 7 
 

Fiação exposta – sala 7 (situação sinalizada 
desde 2014) 
 

Fiação exposta – sala 10 
 

Fiação exposta – auditório (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Fiação exposta – auditório 
 

Fiação exposta – fachada principal (situação 
sinalizada desde 2012) 
 

Ventilador com defeito e com fiação exposta 
– sala 12 
 



 
 

SGCE – 3ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
 

Programa de Visitas às Escolas da Rede Municipal de Ensino 

 

 

 39

Ventilador com defeito – diversas salas 
 

Ventilador danificado – salas 4, 9 e 11 
 

Ausência de 1 ventilador – diversas salas 
 

Ausência de 2 ventiladores – salas 4, 6 e 14 
 

Ausência de grade de proteção no ventilador 
– sala 7 
 

Ausência de aparelho de ar-condicionado – 
salas 3 a 11 e 15 a 16 (situação sinalizada 
em 2015) 
 

Aparelho de ar-condicionado com defeito – 
sala 12 (situação sinalizada em 2015) 
 

Extintores de incêndio vencidos 
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Ausência de extintor de incêndio no corredor 
das salas 11 a 17 (situação sinalizada desde 
2013) 
 

Ausência de vidro no basculante – diversas 
salas 
 

Vidro danificado na janela – auditório 
(situação sinalizada em 2015) 
 

Ausência de maçaneta na porta – todas as 
salas de aula (situação sinalizada em 2015) 
 

Mobiliário precário (situação sinalizada desde 
2012) 
 

Queda de revestimento – entrada da sala 5 
 

Armário danificado - sala 5 
 

Armário danificado - salas 8 e 9 
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Beiral  do quadro danificado - diversas salas 
(situação sinalizada em 2015) 
 

Ausência de projetor – sala 7 (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Auditório sendo utilizado para guarda de 
material 
 

Refletores pendurados - área externa fundos 
(situação sinalizada desde 2013) 
 

Piso danificado - acesso à quadra (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Totem danificado 
 

Pichações nas portas – banheiro feminino 
 

Torneira danificada – banheiro feminino 
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Ausência de banheiro adaptado para 
portadores de necessidades especiais 
 

Ausência de porta (1 boxe) – banheiro 
masculino 
 

Pintura desgastada  – banheiro masculino Pichações – banheiro masculino 

 
Escola Municipal Brasil 
 

Infiltração - área externa próximo à quadra 
(situação sinalizada em 2015) 
 

Queda de reboco – sala 4 (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Queda de reboco com ferragem exposta – 
sala 7 (situação sinalizada em 2015) 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
corredor 1° andar (situação sinalizada em 
2015) 
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Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
sala 5 
 

Pintura desgastada – sala 1 
 

Pintura desgastada – sala 9 (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Fiação exposta – bancada da sala de artes 
(situação sinalizada em 2015) 
 

Fiação exposta – sala 4 
 

Fiação exposta – sala 11 
 

Ventiladores com defeito e com fiação 
exposta – sala 5 
 

Ventilador com defeito e com fiação exposta 
– sala 10 
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Ventilador com defeito – salas 1, 3, 7 e 11 e 
sala multiuso (prédio anexo) 
 

Ventiladores danificados – sala 8 
 

Ausência de 1 ventilador – salas 2 e 9 
 

Único aparelho de ar-condicionado existente 
com defeito – salas 5 e 7 
 

Necessidade de manutenção nos aparelhos 
de ar-condicionado – sala 10 (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Ausência de 1 aparelho de ar-condicionado – 
salas 1 a 9, 11 e 12 (situação sinalizada em 
2015). 
 

Lâmpadas queimadas – sala de leitura 
 

Ausência de extintor de incêndio no corredor - 
térreo (situação sinalizada em 2015) 
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Extintores de incêndio armazenados num 
mesmo local (sala da Direção) 
 

Vidros danificados/ausentes no basculante – 
sala 10 
 

Ausência de porta – sala 10 
 

Ausência de maçaneta na porta – diversas 
salas (situação sinalizada em 2015) 
 

Projetor com defeito – salas 7 e 8 
 

Bebedouro com defeito – corredor 1º andar 
 

Presença de pombos - térreo 
 

Porta danificada em todos os boxes -  
banheiro masculino térreo (antigo banheiro da 
Educação Infantil). Situação sinalizada em 
2015. 
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Lâmpada queimada – banheiro masculino 
térreo  
 

Porta danificada em todos os boxes – 
banheiro feminino térreo (antigo banheiro da 
Educação Infantil). Situação sinalizada em 
2015. 
 

Tubulação danificada – banheiro feminino 
térreo 
 

Ausência de assento sanitário – banheiro 
feminino térreo 
 

Boxe interditado – banheiro feminino 1° andar 
 

Ausência de assento sanitário (2 boxes) – 
banheiro feminino 1° andar 
 

Ausência de 1 torneira – banheiro feminino 1° 
andar 
 

Fiação exposta – banheiro feminino 1º andar 
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Ausência de vaso sanitário (4 boxes) – 
banheiro masculino 1° andar 
 

Boxe interditado – banheiro masculino  
1° andar 
 

Ausência de banheiro adaptado para 
portadores de necessidades especiais 

 

 
Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes 
 

Queda de reboco com ferragem exposta – 
sala 9 (situação sinalizada em 2015) 
 

Queda de reboco com ferragem exposta – 
laboratório de ciências (situação sinalizada 
desde 2014) 
 

Queda de reboco com ferragem exposta – 
laboratório de ciências (situação sinalizada 
em 2015) 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
laboratório de ciências 
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Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
sala de leitura 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
sala de leitura 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
corredor próximo à sala 2 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
corredor próximo à sala 3 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
corredor próximo à sala 5 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
corredor próximo ao auditório 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
entrada do refeitório 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
sala de judô 
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Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
sala de música 
 

Fiação exposta – sala 5 
 

Fiação exposta – sala de judô 
 

Fiação exposta – área de jardinagem 
 

Ventilador com defeito e com fiação exposta 
– sala 2 
 

Ausência de 1 ventilador – salas 4 e 6 e sala 
de recursos 
 

Ventilador com defeito – salas 2, 5 e 6 
 

Único ventilador existente com defeito – sala 
de judô e sala de leitura 
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Todos os ventiladores com defeito – sala do 
Mais Educação (sala 9) e sala de música 
 

Ausência de ventilador de parede (só tem 
ventilador de teto) – laboratório de ciências 
 

Aparelhos de ar-condicionado desligados 
devido à necessidade de aumento de carga 
elétrica, conforme informado pela Direção – 
todas as salas de aula 
 

Aparelhos de ar-condicionado desligados 
devido à necessidade de aumento de carga 
elétrica, conforme informado pela Direção – 
auditório 
 

Extintores de incêndio vencidos 
 

Lâmpadas queimadas – diversas salas 
 

Lâmpadas ausentes/queimadas – sala de 
judô 
 

Lâmpadas queimadas – auditório 
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Lâmpadas queimadas – corredor 
 

Porta danificada – sala 6 (situação sinalizada 
em 2015) 
 

Porta e maçaneta danificadas – sala de judô 
(situação sinalizada em 2015) 
 

Ausência de maçaneta na porta – todas as 
salas de aula (situação sinalizada em 2015) 
 

Vidros danificados/ausentes no basculante – 
diversas salas, corredor e laboratório de 
ciências (situação sinalizada em 2015) 
 

Ausência de vidros nas portas – auditório 
(situação sinalizada em 2015) 
 

Piso danificado – auditório (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Piso danificado – diversas salas de aula 
(situação sinalizada desde 2014) 
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Piso danificado – corredor (situação 
sinalizada desde 2014) 
 

Material armazenado na sala de judô 
 

Infestação de cupim, conforme informado 
pela Direção – sala de judô 
 

Ausência de projetor para atendimento em 5 
salas de aula (só há 4 projetores móveis). 
Situação sinalizada em 2015. 
 

Parede danificada - sala 8 (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Necessidade de capina - fundos da Unidade  
 

Necessidade de capina - lateral à 2ª quadra  
 

Banco danificado (situação sinalizada em 
2015) 
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Queda de revestimento – banheiro masculino 
 

Ausência de porta (4 boxes) – banheiro 
feminino 
 

Queda de revestimento – banheiro feminino 
 

Ausência de vidro no basculante - banheiro 
feminino 
 

Porta solta (1 boxe) - banheiro feminino 
 

Ausência de banheiro adaptado para 
portadores de necessidades especiais 

 
Escola Municipal Chile 
 

Queda de reboco – sala 9 
 

Queda de reboco – sala 11 
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Queda de reboco - auditório 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
auditório 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
entrada do laboratório de informática 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção - 
sala 1 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
2° andar 
 

Pintura desgastada – acesso ao 2° andar 
 

Pintura desgastada – sala de recursos 
 

Pintura desgastada – diversas salas 
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Ausência de acabamento (pintura) - auditório 
 

Fiação exposta - sala 8 
 

Fiação exposta – sala 8 
 

Fiação exposta – sala 12 
 

Ventilador com defeito e com fiação exposta 
– sala 11 
 

Ventilador com defeito – sala de leitura 
 

Ventilador com defeito – salas 8 e 12 e sala 
de recursos 
 

Todos os ventiladores com defeito – salas 4,  
7, 10 e 11 
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Todos os ventiladores danificados – sala 2 
 

Ventilador danificado – sala 9 
 

Ausência de grade de proteção no ventilador 
– auditório e sala de recursos 
 

Ausência de vidro no basculante – acesso ao 
1° andar 
 

Ausência de vidro no basculante – corredor 
2° andar 
 

Ausência de vidro no basculante – corredor 
2° andar 
 

Ausência de vidro na janela – salas 3, 10 e 11 
 

Janela danificada – salas 3 e 8 
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Porta danificada - sala 8 
 

Ausência de maçaneta na porta – diversas 
salas 
 

Piso danificado – sala 7 
 

Piso danificado – sala 10 
 

Piso danificado - salas 11 e 12 
 

Piso danificado - sala 12 
 

Piso danificado – sala dos professores 
 

Armário danificado - sala 8 
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Totem danificado 
 

Porta danificada – banheiro masculino térreo 
 

Queda de revestimento – banheiro masculino 
térreo 
 

Ausência de barras de apoio junto ao 
lavatório - banheiro para portador de 
necessidades especiais  
 

Banheiro para portador de necessidades 
especiais utilizado para guarda de material de 
limpeza 

Banheiro desativado – 1º andar (situação 
sinalizada de 2008 a 2013) 

 
Escola Municipal Conjunto Praia da Bandeira 
 

Pintura desgastada – salas 1 e 2 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
sala 4 (situação sinalizada em 2015) 
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Aparelho de ar-condicionado com defeito – 
salas 2, 6, 7 e 9 
 

Todos os aparelhos de ar-condicionado com 
defeito - sala de leitura 
 

Ausência de vedação (ambiente climatizado) 
- salas 2 e 9 
 

Ventilador com defeito – salas 1, 3 e 8 
 

Ventilador danificado – sala 7 
 

Ausência de grade de proteção no ventilador 
– sala 5 
 

Ausência de 1 ventilador – sala 11 
 

Lâmpadas queimadas – salas 2 e 8 
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Lâmpadas queimadas – laboratório de 
ciências 
 

Extintores de incêndio vencidos 
 

Extintores de incêndio armazenados num 
mesmo local (arquivo). Situação sinalizada 
em 2015. 
 

Ausência de extintor de incêndio nos 
corredores (situação sinalizada desde 2014) 
 

Mobiliário precário 
 

Bancadas danificadas - laboratório de 
ciências 
 

Guarda-corpo com altura inadequada, 
situação que pode ocasionar acidente 
(situação sinalizada em 2015) 
 

Aparelho para gelar água do bebedouro 
desativado guardado no banheiro feminino 
térreo (situação sinalizada em 2015) 
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Ausência de porta e de assento sanitário (1 
boxe) – banheiro feminino térreo 
 

Pichações nas portas – banheiro feminino 
térreo 
 

Boxe desativado – banheiro feminino térreo 
 

Boxe desativado – banheiro masculino térreo 
 

Pichações – banheiro masculino térreo 
 

Ausência de torneira – banheiro masculino 
térreo 
 

Porta danificada – entrada do banheiro 
masculino térreo 
 

Queda de reboco – banheiro masculino 
subsolo (situação sinalizada desde 2014) 
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Boxe interditado - banheiro masculino 
subsolo 
 

Porta danificada – entrada do banheiro 
masculino subsolo 
 

Queda de reboco - banheiro feminino subsolo 
(situação sinalizada desde 2014) 
 

Ausência de assento sanitário em todos 
boxes – banheiro feminino subsolo 
 

Boxe interditado - banheiro feminino subsolo 
 

Porta danificada – entrada do banheiro 
feminino subsolo 
 

Ausência de banheiro para portador de 
necessidades especiais 
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Escola Municipal Cuba 
 

Infiltração – sala 4 (situação sinalizada em 
2015) 
 

Infiltração – sala 5 
 

Infiltração – sala 5 
 

Infiltração recorrente (situação sinalizada em 
2015) – corredor 1° andar próximo à sala 5  
 

Infiltração – sala 6 (situação sinalizada em 
2015) 
 

Infiltração – sala 6 (situação sinalizada desde 
2014) 
 

Infiltração – sala 10 (situação sinalizada em 
2015) 
 

Infiltração – sala 11 (situação sinalizada 
desde 2014) 
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Infiltração e queda de reboco – sala 11 
 

Infiltração - auditório (situação sinalizada 
desde 2014) 
 

Infiltração e queda de reboco - auditório 
(situação sinalizada em 2015) 
 

Infiltração - muro (situação sinalizada em 
2015) 
 

Queda de reboco e fiação exposta – sala 6 
 

Queda de reboco – sala 7 
 

Queda de reboco – sala 9 (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Queda de reboco – sala 12 (situação 
sinalizada desde 2014) 
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Queda de reboco – sala 12 (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Queda de reboco – sala 12 (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Queda de reboco – sala 14 (situação 
sinalizada desde 2014) 
 

Queda de reboco – sala 14 
 

Queda de reboco – sala de leitura 
 

Queda de reboco – sala de estudos 
 

Queda de reboco – sala de estudos (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Queda de reboco – secretaria (situação 
sinalizada em 2015) 
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Queda de reboco – área externa 
 

Queda de reboco (situação sinalizada desde 
2014) e ferragem exposta - área externa 
prédio principal 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
sala de leitura (situação sinalizada em 2015) 
 

Pintura desgastada – salas de aula (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Pintura desgastada - auditório (situação 
sinalizada desde 2014) 
 

Pintura desgastada – corredor prédio anexo 
 

Pintura desgastada – área externa prédio 
anexo 
 

Pintura desgastada e pichações – área 
externa prédio principal (situação sinalizada 
desde 2014) 
 



 
 

SGCE – 3ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
 

Programa de Visitas às Escolas da Rede Municipal de Ensino 

 

 

 67

Fiação exposta - área externa  
 

Fiação exposta no aparelho de ar-
condicionado – sala 14 
 

Aparelho de ar-condicionado danificado - sala 
14 
 

Todos os aparelhos de ar-condicionado com 
defeito – salas 1, 2 e 6 
 

1 Aparelho de ar-condicionado com defeito – 
salas 3, 4, 5, 7 e 8 
 

Ventilador com defeito – sala 5 
 

Lâmpadas ausentes/queimadas – diversas 
salas 
 

Portal danificado – sala 6 (situação sinalizada 
desde 2014) 
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Porta empenada (só fecha batendo com 
força) - sala 12 
 

Ausência de maçaneta na porta – salas 
prédio anexo 
 

Ausência de maçaneta na porta – salas 
prédio principal (situação sinalizada em 2015) 
 

Ausência de vedação (ambiente climatizado) 
- sala 6 
 

Mesas danificadas – sala de leitura 
 

Mobiliário precário (situação sinalizada desde 
2014) 
 

Mobiliário precário - auditório (situação 
sinalizada desde 2014) 
 

Projetor com defeito – sala 1 
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Forro danificado – sala 9 
 

Forro danificado – sala 9 (situação sinalizada 
em 2015) 
 

Forro danificado – acesso ao 1º andar 
(situação sinalizada desde 2014) 
 

Ausência de placas do forro – auditório 
(situação sinalizada desde 2014) 
 

Queda de revestimento – sala 13 (situação 
sinalizada desde 2014) 
 

Revestimento danificado (soltando da parede) 
– sala 13 
 

Piso danificado – área externa prédio anexo 
 

Piso danificado – corredor 1° andar (situação 
sinalizada desde 2014) 
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Necessidade de poda de árvore (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Queda de revestimento – entrada do banheiro 
feminino (situação sinalizada em 2015) 
 

Queda de revestimento - banheiro feminino 
(situação sinalizada desde 2014) 
 

Queda de revestimento - banheiro feminino 
(situação sinalizada em 2015) 
 

Queda de revestimento - banheiro feminino 
(situação sinalizada desde 2014) 
 

Pichações – banheiro feminino (situação 
sinalizada desde 2014) 
 

Pichações nas portas – banheiros masculino 
e feminino 
 

Mictório desativado (situação sinalizada 
desde 2014) 
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Ausência de revestimento – banheiro 
masculino 
 

Queda de revestimento – banheiro masculino  
 

Queda de revestimento – banheiro masculino 
(situação sinalizada em 2015) 
 

Lâmpadas queimadas – banheiro masculino 
 

Ausência de água nos banheiros da 
Educação Infantil - prédio anexo 

 

 
Escola Municipal Dilermando Cruz 
 

Queda de reboco – coluna fachada principal 
(situação sinalizada em 2015) 
 

Queda de reboco – área externa (situação 
sinalizada em 2015) 
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Queda de reboco – área externa prédio 
principal 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
corredor 1° andar prédio principal próximo ao 
laboratório de informática 
 

Pintura desgastada - área externa prédio 
principal 
 

Fiação exposta – sala 3 
 

Fiação exposta – sala 17 
 

Único ventilador existente com defeito e com 
fiação exposta – sala de leitura  
 

Ventilador com defeito e com fiação exposta 
– sala 8 
 

Ventilador com defeito e com fiação exposta 
– sala 9 
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Ventilador com defeito – diversas salas e 
auditório 
 

Ausência de 1 ventilador – sala 3, 5, 7 e 11 
 

Ausência de 2 ventiladores – sala 14 
 

Ventilador danificado – sala 4 
 

Ausência de grade de proteção no ventilador 
– sala 14 
 

Ausência de aparelho de ar-condicionado - 
salas 1 a 9 (prédio anexo 2). Situação 
sinalizada em 2015. 
 

Ausência de aparelho de ar-condicionado – 
sala 12 (situação sinalizada em 2015) 
 

Aparelhos de ar-condicionado desligados 
devido à necessidade de revisão da parte 
elétrica (redistribuição interna e aumento de 
carga elétrica), conforme informado pela 
Direção – salas 10, 11 e 15 a 21 
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Aparelho de ar-condicionado com defeito e 
com fiação exposta – sala 13 
 

Aparelho de ar-condicionado com defeito – 
sala 14 
 

Aparelho de ar-condicionado com defeito – 
sala 24 (antiga sala 25).  Situação sinalizada 
em 2015. 
 

Aparelho de ar-condicionado com defeito – 
sala de leitura 
 

3 Aparelhos de ar-condicionado armazenados 
na antiga despensa (situação sinalizada em 
2015) 
 

Ausência de aparelho de ar-condicionado - 
sala do agente de Educação Especial 
 

Ausência de extintor de incêndio nos 
corredores – corredor 1º andar prédio 
principal (situação sinalizada desde 2014) 
 

Ausência de extintor de incêndio nos 
corredores – prédio anexo 2 (situação 
sinalizada desde 2013) 
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Extintores de incêndio armazenados num 
mesmo local (acesso à secretaria) 
 

Lâmpadas ausentes/queimadas – diversas 
salas 
 

Lâmpadas queimadas – sala de leitura 
 

Lâmpadas queimadas – auditório 
 

Luminária desprendendo-se do teto – sala 18 
 

Vidros danificados/ausentes no basculante – 
acesso ao 1° andar prédio principal 
 

Vidros danificados/ausentes no basculante – 
corredor 1° andar prédio principal 
 

Ausência de vidro no basculante – salas 4, 5, 
9, 17, 23 e 24 
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Ausência de porta – sala 5 (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Ausência de maçaneta na porta – diversas 
salas (situação sinalizada em 2015) 
 

Mobiliário precário - salas do prédio anexo 2 
 

Mobiliário armazenado no corredor da 
Unidade – prédio anexo 2 
 

Piso danificado – sala 16 (situação sinalizada 
em 2015) 
 

Queda de revestimento – entrada da sala 7 
 

Queda de revestimento – entrada da sala 14 
(situação sinalizada desde 2014) 
 

Queda de revestimento – corredor de acesso 
às salas 22 a 24 
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Queda de revestimento – térreo prédio anexo 
2 
 

Ausência de projetor – sala 19 
 

Guarda-corpo com altura inadequada, 
situação que pode ocasionar acidentes – 
acesso ao 1° andar prédio 
 principal (situação sinalizada desde 2013) 
 

Mesa danificada armazenada no corredor 1° 
andar prédio principal 
 

Bebedouro com defeito – corredor 1º andar 
prédio principal (situação sinalizada em 2015) 
 

Forro danificado – sala 16 (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Plugue para uso do projetor danificado – sala 
12 
 

Material de limpeza armazenado no corredor 
da Unidade – térreo prédio anexo 2 
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Ausência de assento sanitário em todos 
boxes em uso – banheiro feminino corredor 
das salas 22 a 24 
 

Ausência de acabamento – banheiro feminino 
corredor das salas 22 a 24 
 

Boxe interditado – banheiro feminino corredor 
das salas 22 a 24 
 

Pichações – banheiro masculino corredor das 
salas 22 a 24 
 

Ausência de assento sanitário em todos 
boxes em uso e descargas com defeito 
(descendo água sem parar) – banheiro 
masculino corredor das salas 22 a 24 
 

Boxe sendo utilizado para guarda de material 
de limpeza – banheiro masculino corredor 
das salas 22 a 24 
 

Ausência de assento sanitário em todos os 
boxes – banheiro feminino prédio anexo 2 
 

Boxe interditado – banheiro feminino prédio 
anexo 2 
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Portas danificadas - banheiro feminino prédio 
anexo 2 
 

Lâmpadas queimadas - banheiro feminino 
prédio anexo 2 
 

Torneira danificada - banheiro masculino 
prédio anexo 2 
 

Lãmpadas queimadas - banheiro masculino 
prédio anexo 2 
 

Ausência de barras de apoio junto ao 
lavatório – banheiro para portador de 
necessidades especiais 
 

Ausência de barra de apoio junto à bacia 
sanitária no fundo – banheiro para portador 
de necessidades especiais 
 

Ausência de maçaneta na porta – banheiro 
para portador de necessidades especiais 
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Escola Municipal Dunshee de Abranches 
 

Infiltração decorrente de problemas no 
telhado, conforme informado pela Direção – 
sala do Mais Educação (antiga sala de 
recursos). Situação sinalizada desde 2013. 
 

Infiltração decorrente de problemas no 
telhado, conforme informado pela Direção – 
laboratório de ciências (situação sinalizada 
desde 2013) 
 

Infiltração decorrente de problemas no 
telhado, conforme informado pela Direção – 
sala de leitura (situação sinalizada desde 
2013) 
 

Infiltração decorrente de problemas no 
telhado, conforme informado pela Direção – 
sala de leitura (situação sinalizada desde 
2013) 
 

Infiltração decorrente de problemas no 
telhado, conforme informado pela Direção – 
sala de leitura 
 

Infiltração – marquise na entrada da Unidade 
(situação sinalizada em 2015) 
 

Infiltração e queda de reboco – marquise na 
entrada da Unidade 

Queda de reboco – sala 7 (situação 
sinalizada desde 2013) 
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Queda de reboco – sala 8 
 

Queda de reboco – sala 11 (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Queda de reboco – sala 12 
 

Queda de reboco com ferragem exposta – 
área externa fundos (situação sinalizada 
desde 2013) 
 

Ausência de acabamento – salas 4 e 10 
 

Pintura desgastada – fachadas laterais e 
posterior (situação sinalizada em 2015) 
 

Pichações – área externa fundos 
 

Fiação da distribuição elétrica interna para 
uso dos aparelhos de ar-condicionado 
exposta – sala 2 
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Fiação da distribuição elétrica interna para 
uso dos aparelhos de ar-condicionado 
exposta – sala 3 
 

Fiação da distribuição elétrica interna para 
uso dos aparelhos de ar-condicionado 
exposta – sala 4 
 

Fiação da distribuição elétrica interna para 
uso dos aparelhos de ar-condicionado 
exposta – sala 5 
 

Fiação da distribuição elétrica interna para 
uso dos aparelhos de ar-condicionado 
exposta – sala 10 
 

Fiação da distribuição elétrica interna para 
uso dos aparelhos de ar-condicionado 
exposta – sala 11 
 

Fiação da distribuição elétrica interna para 
uso dos aparelhos de ar-condicionado 
exposta – sala 12 
 

Fiação exposta – corredor 1º andar 
 

Ventilador com defeito e com fiação exposta 
– sala 3 
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Ventilador com defeito e com fiação exposta 
– sala 4 
 

Ventilador com defeito – salas 9 e 11 e sala 
de leitura 
 

Ausência de 1 ventilador – auditório 
 

Ambiente com apenas 1 ventilador – sala do 
Mais Educação (antiga sala de recursos) 
 

Ausência de grade de proteção no ventilador 
– salas 2, 4 e 9 
 

Ausência de aparelho de ar-condicionado – 
salas 1, 2, 3 e 9 (situação sinalizada em 
2015) 
 

Ausência de 1 aparelho de ar-condicionado – 
salas 7 e 8 
 

Aparelhos de ar-condicionado desligados 
devido à necessidade de revisão da parte 
elétrica (redistribuição interna e aumento de 
carga elétrica), conforme informado pela 
Direção – salas 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12 
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Lâmpadas queimadas – salas 1 e 6 
 

Lâmpadas queimadas – auditório, sala do 
Mais Educação (antiga sala de recursos) e 
laboratório de ciências 
 

Ausência de extintor de incêndio no corredor 
– 3º andar 
 

Ausência de janela (quadros sendo utilizados 
para vedar a parede) – sala do Mais 
Educação (antiga sala de recursos) 
 

Ausência de vidro – corredor 1° andar 
(situação sinalizada em 2015) 
 

Vidros danificados/ausentes no basculante – 
diversas salas 
 

Ausência de grade/tela de proteção – 
diversas salas (situação sinalizada desde 
2014) 
 

Grades de proteção danificadas - salas 1 e 4 
(situação sinalizada desde 2013) 
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Porta danificada – salas 2 e 3 
 

Ausência de maçaneta na porta – todas as 
salas de aula (situação sinalizada em 2015) 
 

Mobiliário precário – salas do 2° andar 
 

Queda de revestimento – sala 6 (situação 
sinalizada desde 2014) 
 

Ausência de projetor para atendimento em 5 
salas de aula (só há 2 projetores móveis) 
 

Laboratório de ciências desativado 
 

Necessidade de limpeza no piso – corredores 
(situação sinalizada em 2015) 
 

Mobiliário armazenado no corredor da 
Unidade – 3° andar 
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Material armazenado ao ar livre – lateral à 
quadra 
 

Boxes interditados (3 boxes) - banheiro 
masculino térreo 
 

Ausência de assento sanitário (1 boxe) – 
banheiro masculino térreo 
 

Pichações – banheiro masculino térreo 
 

Ausência de torneira – banheiros masculino e 
feminino térreo 
 

Ausência de banheiro adaptado para 
portadores de necessidades especiais 
 

 
Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado 
 

Infiltração – sala 3 
 

Infiltração – sala 4 
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Infiltração recorrente (situação sinalizada em 
2013) – sala 5 
 

Pintura desgastada – sala 9 
 

Pintura desgastada – área externa 
 

Pintura desgastada – área externa 
 

Único aparelho de ar-condicionado existente 
com defeito – salas 1, 6, 7 e 9 
 

Ausência de aparelho de ar-condicionado – 
sala 2 
 

Aparelhos de ar-condicionado armazenados 
no gabinete 
 

Extintores de incêndio vencidos 
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Ausência de extintor de incêndio no corredor - 
1° andar (situação sinalizada em 2013) 
 

Basculantes danificados – diversas salas 
 

Vidros danificados/ausentes no basculante – 
diversas salas 
 

Porta danificada – sala 2 
 

Ausência de maçaneta na porta – sala 6 
 

Ausência de vedação na porta (ambiente 
climatizado) - diversas salas 
 

Mobiliário danificado 
 

Armários danificados - corredor 1° andar 
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Armário danificado - sala 5 
 

Auditório sendo utilizado para guarda de 
material (situação sinalizada em 2013) 
 

Mobiliário armazenado ao ar livre 
 

Totem danificado 
 

Ausência de assento sanitário (2 boxes) – 
banheiro feminino térreo 
 

Porta danificada (1 boxe) – banheiro feminino 
térreo 
 

2 Boxes sendo utilizados para guarda de 
material de limpeza – banheiro feminino 
térreo 
 

Pichações – porta de entrada do banheiro 
feminino térreo 
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Fiação exposta - banheiro feminino térreo 
 

Porta danificada (1 boxe) - banheiro 
masculino térreo 
 

Ausência de banheiro adaptado para 
portadores de necessidades especiais 
 

 

 
Escola Municipal Grécia 
 

Infiltração – sala de leitura (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Infiltração – acesso ao 1° andar (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Infiltração - acesso ao 1° andar 
 

Infiltração - sala 1 (situação sinalizada em 
2015) 
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Infiltração - sala 5 (situação sinalizada em 
2015) 
 

Infiltração - sala 7 (situação sinalizada em 
2015) 
 

Infiltração – sala 8 (situação sinalizada em 
2015) 
 

Infiltração – sala 13 (situação sinalizada em 
2015) 
 

Infiltração - sala 17 (situação sinalizada em 
2015) 
 

Queda de reboco - sala 10 
 

Queda de reboco – sala 15  
 

Queda de reboco – sala 15 
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Queda de reboco - sala 16 
 

Queda de reboco - sala 17 (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Rachadura - sala 1 (situação sinalizada em 
2015) 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
auditório (situação sinalizada em 2015) 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
auditório 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
sala da Direção (situação sinalizada em 
2015) 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
térreo próximo ao banheiro (situação 
sinalizada em 2015) 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
sala 14 
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Ausência de acabamento (pintura) – sala 14 
 

Ausência de acabamento (pintura) – sala 14 
 

Pintura desgastada – diversas salas (situação 
sinalizada desde 2013) 
 

Pintura desgastada - pátio (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Pintura desgastada - área externa (situação 
sinalizada desde 2013) 
 

Fiação exposta – sala 7 (situação sinalizada 
em 2015) 
 

Fiação exposta – sala 10 (situação sinalizada 
em 2015) 
 

Fiação exposta – sala 13 
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Fiação exposta – sala 15 (situação sinalizada 
desde 2014) 
 

Fiação exposta - sala 16 (situação sinalizada 
em 2015) 
 

Fiação exposta – área externa (situação 
sinalizada desde 2013) 
 

Fiação exposta no ventilador – sala 7 
 

Fiação exposta no ventilador – sala 8 
 

Ventilador com defeito e com fiação exposta 
– sala 17 
 

Ventilador com defeito  – salas 2, 3, 5 e 10 
 

Único ventilador existente com defeito – sala 
13 
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Ventilador danificado – sala 11 
 

Ausência de grade de proteção no ventilador 
– sala 11 
 

Ausência de aparelho de ar-condicionado - 
todas as salas de aula (situação sinalizada 
em 2015) 
 

Lâmpadas queimadas – diversas salas 
 

Ausência de luminária – sala de leitura 
(situação sinalizada em 2015) 
 

Ausência de luminária - sala 2 (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Ausência de maçaneta na porta - todas as 
salas de aula (situação sinalizada em 2015) 
 

Vidros danificados/ausentes no basculante – 
salas 2, 7, 8 e 9 
 



 
 

SGCE – 3ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
 

Programa de Visitas às Escolas da Rede Municipal de Ensino 

 

 

 96

Necessidade de limpeza nos vidros - salas 1 
e 2 
 

Mobiliário precário (mesa de professor). 
Situação sinalizada em 2015. 
 

Mobiliário precário (situação sinalizada desde 
2013) 
 

Presença de dejetos de pombos - sala 2 
(desativada) 
 

Canaleta danificada - salas 1 e 2 
 

Quadro danificado - sala 2 (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Trilho solto - sala 13 
 

Material armazenado ao ar livre – área 
externa próximo à quadra 
 



 
 

SGCE – 3ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
 

Programa de Visitas às Escolas da Rede Municipal de Ensino 

 

 

 97

Alambrado danificado – área externa próximo 
à quadra 
 

Descarga com defeito (1 boxe) - banheiro 
feminino 
 

Ausência de banheiro adaptado para 
portadores de necessidades especiais 

 

 
Escola Municipal João Barbalho 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
corredor 2° andar 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
sala 5 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
sala 5 

Pintura desgastada – sala 9 (situação 
sinalizada em 2014) 
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Pintura desgastada – diversas salas 
 

Pintura desgastada - área externa 
 

Pintura desgastada e pichações – área 
externa 
 

Único aparelho de ar-condicionado existente 
com defeito – salas 1, 9 e 10 
 

Ausência de aparelho de ar-condicionado – 
salas 2, 3, 6 e 11 
 

Ausência de aparelho de  ar-condicionado e 
de grade/tela de proteção ocasionando 
grande abertura – sala do Mais Educação 
 

Ausência de 1 ventilador – salas 1 e 3 e 
laboratório de ciências 
 

Todos os ventiladores com defeito – sala 5 
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Ventilador danificado – salas 4 e 7 
 

Ausência de ventilador – sala 8 e sala do 
Mais Educação 
 

Único ventilador existente com defeito – sala 
9 
 

Lâmpadas queimadas – diversas salas 
 

Ausência de proteção na porta do 
compartimento de mangueira de combate a 
incêndio – próximo ao laboratório de ciências 
 

Vidros danificados/ausentes no basculante – 
diversas salas 
 

Ausência de grade/tela de proteção – salas 3, 
4, 7 a 10, laboratórios de ciências e de 
informática. Situação sinalizada em 2014. 
 

Porta danificada – sala 9 
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Maçaneta danificada – sala 10 
 

Mobiliário danificado – sala do Mais 
Educação 
 

Mobiliário danificado – auditório 
 

Revestimento danificado – laboratório de 
ciências 
 

Ausência de caixas de som para uso do 
projetor - salas 1, 7 e 8 
 

Projetor com defeito – salas 2, 3, 5, 7 e 8 
 

Totem danificado 
 

Ausência de longarinas ou balaústres entre o 
piso e o corrimão, situação que pode 
ocasionar acidentes – rampa de acesso à 
quadra. Situação sinalizada em 2014. 
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Torneira do lavatório de acionamento 
inadequado e ausência de barras de apoio 
junto ao lavatório – boxe para portador de 
necessidades especiais dos banheiros 
masculino e feminino (próximo ao laboratório 
de ciências) 
 

Maçaneta inadequada – boxe para portador 
de necessidades especiais dos banheiros 
masculino e feminino (próximo ao laboratório 
de ciências e térreo) 
 

Lâmpadas queimadas – banheiro feminino 
térreo 
 

Ausência de lavatório adaptado para portador 
de necessidades especiais - banheiros 
masculino e feminino térreo 

 
Escola Municipal Jornalista Orlando Dantas 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
sala 3 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
sala 3 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
sala de leitura 

Pintura desgastada  e pichações – diversas 
salas 
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Fiação exposta - sala 5 
 

Aparelho de ar-condicionado com defeito – 
sala 9 
 

Ventilador danificado - salas 1, 3 e 6 
 

Ausência de grade de proteção no ventilador 
–  salas 1 e 4 
 

Extintores de incêndio armazenados num 
mesmo local (sala de música) 
 

Ausência de extintor de incêndio no corredor 
(situação sinalizada em 2015) 
 

Ausência de porta – sala 5 
 

Porta danificada – sala 3 
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Suporte da cortina danificado - sala de leitura 
 

Totem danificado 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
banheiro feminino 
 

Ausência de assento sanitário (2 boxes) – 
banheiro feminino 
 

Ausência de cuba na pia – banheiro feminino 
 

Ausência de assento sanitário (1 boxe) – 
banheiro masculino 
 

Vidro ausente no basculante - banheiro 
masculino 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
banheiro masculino 
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Ausência de banheiro adaptado para 
portadores de necessidades especiais 

 

 
Escola Municipal Leonel Azevedo 
 

Queda de reboco – sala 6 (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Queda de reboco – sala 4 
 

Queda de reboco e pintura desgastada 
decorrente de infiltração sanada, conforme 
informado pela Direção – sala 4 (situação 
sinalizada em 2012 e 2015) 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
sala 12 (situação sinalizada em 2015) 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
sala 21 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
sala 29 (situação sinalizada em 2015) 
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Pintura desgastada (situação sinalizada em 
2012 e 2015) e pichações – diversas salas 
 

Pintura desgastada – área externa (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Pintura desgastada – área externa (situação 
sinalizada em 2012 e 2015) 
 

Pichações – muro 
 

Fiação exposta – área externa 
 

Ventilador com defeito e com fiação exposta 
– sala 5 
 

Ventilador com defeito e com fiação exposta 
– sala 27 
 

Ventilador com defeito – diversas salas e 
auditório 
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Ventilador danificado – salas 2, 17 e 26 
 

Único ventilador existente danificado – salas 
3 e 22 
 

Todos os ventiladores com defeito – sala 29 
 

Ausência de grade de proteção no ventilador 
– salas 1, 2 e 6 
 

Ambiente com apenas 1 ventilador – sala 11 
 

Ausência de ventilador de parede (só tem 
ventilador de teto) – sala da turma 1603 
(antiga sala de vídeo). Situação sinalizada em 
2015. 
 

Paletas do único aparelho de ar-condicionado 
existente danificadas – sala da turma 1603 
(antiga sala de vídeo) 
 

Aparelhos de ar-condicionado desligados 
devido à necessidade de aumento da carga 
elétrica (situação sinalizada em 2015) e de 
redistribuição elétrica interna, conforme 
informado pela Direção - diversas salas. 
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Ausência de aparelho de ar-condicionado – 
salas 17, 18, 20, 21, 27, 28 e 29 (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Vidros danificados/ausentes no basculante – 
diversas salas 
 

Porta danificada – salas 1, 3 e 27 
 

Ausência de porta – sala 20 
 

Ausência de mangueira de combate a 
incêndio no compartimento e porta danificada 
– térreo, 1º e 2° andares (situação sinalizada 
em 2015) 
 

Porta do compartimento de mangueira de 
combate a incêndio danificada – corredor 
próximo à cozinha 
 

Todas as mangueiras de combate a incêndio 
fora dos seus compartimentos 

Extintores de incêndio armazenados num 
mesmo local (sala da Direção) 
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Ausência de extintor de incêndio no corredor 
– 2º andar (situação sinalizada em 2012 e 
2015) 
 

Ausência de projetor para atendimento em 5 
salas de aula (só há 2 projetores móveis) 
 

Material armazenado em sala de aula – sala 
11  
 

Bebedouro entupido causando alagamento - 
corredor 1° andar 
 

Ausência de descarga (1 boxe) - banheiro 
feminino 2º andar 
 

Pichações – banheiro feminino 2º andar 
 

Ausência de acabamento – banheiro feminino 
2º andar 
 

Pichações – banheiro masculino 2° andar 
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Ausência de assento sanitário (2 boxes) – 
banheiro masculino 2° andar 
 

Vidro danificado no basculante – banheiro 
masculino 1° andar 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
banheiro masculino 1° andar 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
banheiro feminino 1° andar 
 

Ausência de banheiro adaptado para 
portadores de necessidades especiais 

 

 
Escola Municipal Miguel Ângelo 
 

Infiltração recorrente (situação sinalizada em 
2015) - sala de leitura 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
sala 1 
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Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
sala 2 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
sala 3 
 

Aparelhos de ar-condicionado desligados 
devido a não conclusão do serviço prestado 
pela empresa contratada para realização de 
obras elétricas e instalação dos aparelhos, 
conforme informado pela Direção. 
 

Ventilador danificado – sala 3 
 

Ventilador com defeito – salas 6 e 7 
 

Ausência de 1 ventilador – sala 4 

Lâmpadas queimadas - salas 1, 2, 3 e 4 
 

Ausência de vidro no basculante – sala 3 
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Ausência de maçaneta na porta – todas as 
salas (situação sinalizada em 2015) 
 

Piso danificado - salas 1, 2 e 3 (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Projetor com defeito - salas 1, 2 e 3 
 

Totem danificado (situação sinalizada em 
2015) 
 

Bancos e mesas danificados – área externa 
próximo à quadra 
 

Mictório danificado – banheiro masculino 
prédio principal 
 

Torneira danificada – banheiro masculino 
prédio principal 
 

Ausência de barras de apoio (boxe para 
portador de necessidades especiais) - 
banheiro masculino prédio principal (situação 
sinalizada em 2015) 
 



 
 

SGCE – 3ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
 

Programa de Visitas às Escolas da Rede Municipal de Ensino 

 

 

 112

Ausência de maçaneta na porta (boxe para 
portador de necessidades especiais) – 
banheiro masculino prédio principal 
 

Ausência de lavatório adaptado para 
portadores de necessidades especiais – 
banheiro masculino prédio principal 
 

Pia entupida – banheiro feminino prédio 
principal 
 

Necessidade de limpeza no piso – banheiro 
feminino prédio principal 
 

Ausência de lavatório adaptado para 
portadores de necessidades especiais – 
banheiro feminino prédio principal 

Ausência de barra de apoio junto à bacia 
sanitária no fundo (boxe para portador de 
necessidades especiais) – banheiro feminino 
prédio principal 

Ausência de maçaneta na porta (boxe para 
portador de necessidades especiais) – 
banheiro feminino prédio principal 

Ausência de assento sanitário (1 boxe) – 
banheiro feminino prédio anexo 
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Escola Municipal Nerval de Gouveia 
 

Infiltração decorrente de problemas no 
telhado, conforme informado pela Direção – 
sala 10 
 

Infiltração decorrente de problemas no 
telhado, conforme informado pela Direção – 
sala 11 
 

Infiltração decorrente de problemas no 
telhado, conforme informado pela Direção – 
sala 14 
 

Infiltração decorrente de problemas no 
telhado, conforme informado pela Direção – 
sala 16 
 

Infiltração decorrente de problemas no 
telhado, conforme informado pela Direção – 
almoxarifado 

Infiltração decorrente de problemas no 
telhado, conforme informado pela Direção – 
sala do Mais de Educação 
 

Infiltração decorrente de problemas no 
telhado, conforme informado pela Direção – 
sala da Coordenação 

Infiltração decorrente de problemas no 
telhado, conforme informado pela Direção – 
corredor 1° andar 
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Infiltração decorrente de problemas no 
telhado, conforme informado pela Direção – 
corredor 1° andar 
 

Infiltração decorrente de problemas no 
telhado, conforme informado pela Direção – 
acesso ao 1° andar 
 

Infiltração oriunda do aparelho de ar-
condicionado -  sala 6 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
pátio 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
corredor próximo ao banheiro masculino 
térreo 
 

Pintura desgastada – sala 12 
 

Pintura desgastada – área externa 
 

Pintura desgastada – muro (situação 
sinalizada em 2014) 
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Todos os aparelhos de ar-condicionado com 
defeito – sala 13 
 

1 Aparelho de ar-condicionado com defeito – 
sala 2 
 

Ventilador danificado – sala 8 
 

Ventilador com defeito - sala 15 
 

Porta com pintura desgastada – diversas 
salas 
 

Porta danificada – salas 5 e 6 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
banheiro masculino térreo 
 

Portas dos boxes com altura inadequada 
(situação sinalizada em 2014) - banheiro 
masculino térreo 
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Ausência de porta (1 boxe) – banheiro 
feminino 
 

Porta danificada (1 boxe) – banheiro feminino 
 

Ausência de banheiro adaptado para 
portadores de necessidades especiais 

 

 
Escola Municipal Odilon de Andrade 
 

Ventilador com defeito – salas 7, 11, 13, 15 e 
21 

Ausência de grade de proteção no ventilador 
– sala 16 
 

Ausência de mangueira de combate a 
incêndio - 3° andar (situação sinalizada desde 
2014)  

Ausência de porta no compartimento de 
mangueira de combate a incêndio – 1º e 3º 
andares 
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Registro da tubulação da mangueira de 
combate a incêndio danificado – todos os 
andares (situação sinalizada desde 2014) 
 

Vidro danificado no basculante – salas 15, 17, 
20 e 21 
 

Queda de revestimento – corredor térreo 
 

Mobiliário armazenado no corredor da 
Unidade – térreo (situação sinalizada em 
2015) 
 

Totem danificado (situação sinalizada em 
2015) 
 

Necessidade de capina 
 

Ausência de porta (1 boxe) – banheiro 
masculino térreo 
 

Boxe desativado – banheiro masculino térreo 
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Queda de revestimento – banheiro masculino 
térreo (situação sinalizada em 2015) 
 

Pichações nas portas – banheiro feminino 
térreo 
 

Ausência de assento sanitário em todos os 
boxes – banheiro masculino 3° andar 
 

Ausência de torneiras – banheiro masculino 
3° andar (situação sinalizada em 2015) 
 

Pichações – banheiro feminino 2° andar 
 

Ausência de banheiro adaptado para 
portadores de necessidades especiais 

 
Escola Municipal Pedro Lessa 
 

Infiltração – sala 4 (situação sinalizada desde 
2013) 
 

Infiltração – sala 7 (situação sinalizada em 
2015) 
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Infiltração – sala 10 (situação sinalizada 
desde 2013) 
 

Infiltração – sala 16 (situação sinalizada 
desde 2013) 
 

Infiltração - antiga área de recreação da 
Educação Infantil (situação sinalizada desde 
2014) 
 

Infiltração e queda de reboco – sala da 
Educação Infantil (situação sinalizada em 
2015) 
 

Queda de reboco – sala 20 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
sala 7 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
sala 8 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
corredor 2° andar próximo à sala 8 
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Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
sala 20 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
sala 20 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
sala de leitura 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
sala da Direção (situação sinalizada desde 
2014) 
 

Pintura desgastada – diversas salas (situação 
sinalizada desde 2014) 
 

Pintura desgastada – acessos aos andares 
(situação sinalizada desde 2014) 
 

Pintura desgastada – corredores (situação 
sinalizada desde 2014) 
 

Ausência de acabamento (pintura) – pátio 
(situação sinalizada em 2015) 
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Pintura desgastada – área externa (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Pichações – muro 
 

Fiação exposta – sala 4 (situação sinalizada 
desde 2013) 
 

Fiação exposta – sala 16 
 

Fiação exposta no ventilador – sala 1 
 

Fiação exposta no ventilador – sala 16 
 

Fiação exposta no aparelho de ar-
condicionado – sala 20 
 

Ventilador com defeito – salas 3 e 7 
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Vazamento de água oriunda do aparelho de 
ar-condicionado – sala 1 
 

Vazamento de água oriunda do aparelho de 
ar-condicionado – sala 10 
 

Único aparelho de ar-condicionado existente 
com defeito – sala 17 
 

Todos os aparelhos de ar-condicionado com 
defeito – sala de leitura 
 

Lâmpadas ausentes/queimadas – salas 4, 6, 
12 e 17 
 

Lâmpadas queimadas – pátio e corredor 1° e 
2° andares 
 

Ausência de mangueira de combate a 
incêndio (situação sinalizada desde 2013) e 
compartimento danificado (situação 
sinalizada desde 2014) – térreo 
 

Ausência de mangueira de combate a 
incêndio e compartimento danificado – 1º 
andar (situação sinalizada em 2015) 
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Ausência de mangueira de combate a 
incêndio e compartimento danificado – 2º 
andar (situação sinalizada em 2015) 
 

Basculante danificado – sala da Educação 
Infantil 
 

Maçanetas danificadas nas portas - diversas 
salas (situação sinalizada em 2015) 
 

Mobiliário precário (situação sinalizada desde 
2014) 
 

Quadro branco danificado - sala 8 (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Ausência de projetor – sala 10 
 

Tubulação danificada – sala 6 
 

Tubulação exposta – sala 16 (situação 
sinalizada desde 2013) 
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Queda de revestimento – sala 12 (situação 
sinalizada desde 2013) 
 

Queda de revestimento – sala 16 (situação 
sinalizada desde 2013) 
 

Queda de revestimento – sala 16 (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Queda de revestimento – sala 17 (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Alvenaria danificada e tubulação exposta – 
sala 17 
 

Ambiente com espaço reduzido utilizado 
como sala de aula – sala 16 (antigo banheiro 
do 2° andar). Situação sinalizada desde 2013. 
 

Ambiente com espaço reduzido utilizado 
como sala de aula – sala 17 (antigo banheiro 
do 1° andar). Situação sinalizada desde 2013. 
 

Piso precário – sala 20 (situação sinalizada 
desde 2013) 
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Totem danificado 
 

Boxe sendo utilizado para guarda de material 
de limpeza - banheiro feminino 
 

Porta solta (1 boxe) - banheiro feminino 
 

Boxe sendo utilizado para guarda de material 
de limpeza – banheiro masculino 
 

Ausência de banheiros exclusivos aos alunos 
da Educação Infantil (a Unidade atende a 
alunos até o 9º ano). Situação sinalizada 
desde 2013. 
 

Ausência de banheiro adaptado para 
portadores de necessidades especiais 
 

Queda de reboco – sala 4 (situação 
sinalizada em 2015). Ver comentário. 
 

Queda de reboco – sala 4 (situação 
sinalizada desde 2013). Ver comentário. 
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Ambiente com infiltrações e queda de reboco 
no teto (situação sinalizada desde 2013), o 
que pode ocasionar acidentes, mas atende às 
turmas 1704 e 1901 nesse estado - sala 4. 
Ver comentário. 

 

 
Comentário: A Unidade, visitada no dia 15 de abril de 2016, apresentava 
quedas de reboco no teto da sala de aula 4 (conforme fotos). Releva mencionar 
que tal problema vem sendo sinalizado nos Relatórios de Visitas dos anos de 
2013, 2014 e 2015 e, na ocasião da atual visita, a Direção da Unidade 
esclareceu que após tentativa de recomposição da estrutura, caiu partes do 
teto, inclusive sobre mobiliário dos alunos. Diante do exposto, e considerando 
que a sala de aula em questão encontrava-se ativada, sendo utilizada por 
alunos das turmas 1704 e 1901; o comprometimento da estrutura e o possível 
risco de queda, foi solicitado à jurisdicionada – através de Ofício (TCM/SGCE  
nº 227/2016) – a realização de vistoria por técnico responsável na Escola, o 
envio a esta Corte de Contas do laudo e que a mesma informasse as medidas a 
serem tomadas no intuito de sanar os problemas, bem como, que esclarecesse 
se havia necessidade de interdição do espaço. Sendo assim, tal vistoria foi 
realizada nas datas 10 e 17 de maio de 2016 (conforme Ofício E/SUBG nº 421 
de 24 de maio de 2016 que está no anexo) para mostrar a retirada do risco da 
queda do revestimento (conforme mencionado no laudo em anexo). Desta 
forma, tal laudo recomendou, no momento da primeira vistoria (10/05/2016), a 
remoção da área de revestimento comprometida. Já na segunda vistoria 
(17/05/2016), o laudo constata a remoção do revestimento comprometido. Além 
disso, foi informado pela jurisdicionada que a revitalização do espaço está 
programada para ser realizada com recursos do Sistema Descentralizado de 
Pagamento (SDP) no período do recesso escolar (agosto/2016), com o objetivo 
de não comprometer o rendimento escolar das turmas que utilizam o referido 
espaço (conforme Ofício E/SUBG nº 421 de 24 de maio de 2016 que está no 
anexo). Tendo em vista o anteriormente exposto, solicita-se à jurisdicionada 
que informe sobre o andamento da recuperação estrutural da sala. 
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Escola Municipal Presidente Eurico Dutra 
 

Infiltração - sala 4 prédio anexo (ao lado da 
casa de bonecas) 
 

Infiltração – sala 13 (situação sinalizada em 
2015) 
 

Queda de reboco – casa de bonecas 
(situação sinalizada desde 2014) 
 

Queda de reboco – corredor 1° andar 
 

Queda de reboco – corredor de entrada do 
banheiro feminino 
 

Queda de reboco – muro próximo à quadra 
(situação sinalizada desde 2014) 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção - 
pátio 
 

Pintura desgastada - diversas salas (situação 
sinalizada desde 2014) 
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Pintura desgastada - área externa prédio 
principal (situação sinalizada em 2015) 
 

Fiação exposta – sala 5 
 

Fiação exposta – sala 14 
 

Fiação exposta, situação que pode ocasionar 
acidente – acesso ao 1° andar (situação 
sinalizada desde 2014) 
 

Fiação exposta nas luminárias - pátio 
 

Ventilador com defeito e com fiação exposta 
– sala 1 prédio principal 
 

Ventilador com defeito e com fiação exposta 
– sala 14 
 

Todos os ventiladores com defeito – sala 2 
prédio principal 
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Ventilador com defeito – diversas salas 
 

Todos os ventiladores danificados – salas 3 e 
5 prédio principal 
 

Ventilador danificado – salas 1 e 15 prédio 
principal 
 

Ausência de grade de proteção no ventilador 
– diversas salas 
 

Ambiente com apenas 1 ventilador - sala 2 da 
classe especial (situação sinalizada em 2015) 
 

Ausência de aparelho de ar-condicionado - 
salas 14, 15 e 16 (situação sinalizada em 
2015) 
 

Ausência de aparelho de ar-condicionado - 
sala 4 prédio anexo (ao lado da casa de 
bonecas) 
 

Aparelhos de ar-condicionado desligados 
devido à necessidade de aumento da carga 
elétrica (situação sinalizada em 2015) e de 
redistribuição elétrica interna, conforme 
informado pela Direção - diversas salas 
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Todos os aparelhos de ar-condicionado com 
instalação danificada - sala 1 prédio principal 
 

Todos os aparelhos de ar-condicionado com 
instalação danificada - salas 2 e 3 prédio 
principal 
 

Todos os aparelhos de ar-condicionado com 
instalação danificada - sala 6 
 

Único aparelho de ar-condicionado existente 
com instalação danificada - sala 9 
 

1 Aparelho de ar-condicionado não instalado 
armazenado na sala de aula – sala 9 
 

Todos os aparelhos de ar-condicionado com 
instalação danificada - sala 10 
 

Todos os aparelhos de ar-condicionado com 
instalação danificada - sala 11 
 

Todos os aparelhos de ar-condicionado com 
instalação danificada - sala 12 
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Todos os aparelhos de ar-condicionado com 
instalação danificada - sala 13 
 

Único aparelho de ar-condicionado existente 
com instalação danificada - salas 1, 2, 3 e 4 
da classe especial 
 

Unidades condensadoras não se conectam 
aos aparelhos de ar-condicionado localizados 
no interior das salas de aula - sala 7 e sala de 
recursos (situação sinalizada em 2015) e 
salas 5 e 8 
 

Extintores de incêndio vencidos (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Ausência de extintor de incêndio nos 
corredores – prédio principal (situação 
sinalizada desde 2014) 
 

Lâmpadas queimadas – diversas salas 
 

Ausência de todas as lâmpadas – salas 5 e 6 
 

Lâmpadas queimadas – auditório 
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Lâmpadas queimadas – sala de leitura 
 

Ausência de lâmpadas – casa de bonecas 
 

Vidro danificado no basculante – diversas 
salas 
 

Porta danificada – sala 5 
 

Ausência de porta – salas 11 e 15 
 

Porta danificada - sala 16 (situação sinalizada 
em 2015) 
 

Ausência de maçaneta na porta – todas as 
salas de aula (situação sinalizada em 2015) 
 

Piso danificado – acesso ao 1° andar  
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Piso danificado – acesso ao 1º andar 
 

Queda de revestimento – acesso ao 1° andar 
 

Sala de leitura sem acesso à internet 
(situação sinalizada em 2015) 
 

Laboratório de ciências desativado (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Presença de pombos no pátio (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Gradeado danificado 
 

Mureta danificada apresentando inclinação - 
lateral ao parquinho (situação sinalizada em 
2015) 
 

Prédio (antiga casa do morador) 
necessitando de reparos devido à ocorrência 
de incêndio. Situação sinalizada em 2011, 
2014 e 2015. 
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Totem danificado (situação sinalizada em 
2015) 
 

Ausência de assento sanitário (4 boxes) - 
banheiro masculino 
 

Ausência de porta (2 boxes) – banheiro 
masculino 
 

Boxe interditado – banheiro masculino 
 

Escada móvel armazenada no banheiro 
masculino (situação sinalizada em 2015) 
 

Vidro danificado no basculante - banheiro 
masculino 
 

Todas as lâmpadas queimadas – banheiro 
feminino 
 

Ausência de assento sanitário (4 boxes) – 
banheiro feminino 
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Lâmpadas queimadas – banheiro feminino 
prédio anexo 
 

Ausência de barras de apoio junto ao 
lavatório - banheiro para portador de 
necessidades especiais 

Ausência de maçaneta do tipo alavanca – 
banheiro para portador de necessidades 
especiais 

 

 
Escola Municipal Professor Souza Carneiro 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
acesso ao 3° andar 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
corredor 3° andar próximo à escada 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
laboratório de ciências 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
corredor 3° andar próximo ao auditório 
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Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
auditório 
 

Pintura desgastada – diversas salas 
 

Fiação exposta – área externa 
 

Fiação exposta – área externa próximo à 
quadra 
 

Fiação exposta – área externa próximo à 
quadra 
 

Ambiente com apenas 1 ventilador – sala 14 
e laboratório de ciências 
 

Ausência de aparelho de ar-condicionado – 
todas as salas de aula 
 

Extintores de incêndio vencidos 
 



 
 

SGCE – 3ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
 

Programa de Visitas às Escolas da Rede Municipal de Ensino 

 

 

 137

Ausência de extintor de incêndio nos 
corredores – 2° e 3° andares (situação 
sinalizada em 2013) 
 

Mangueira de combate a incêndio e registro 
danificados – 2º andar 
 

Ausência de mangueira de combate a 
incêndio – térreo, 1º e 3° andares 
 

Vidros danificados/ausentes no basculante – 
diversas salas 
 

Ausência de grade/tela de proteção – salas 
do 1°, 2° e 3° andares (situação sinalizada 
em 2013) 
 

Ausência de maçaneta na porta – salas 3° 
andar 
 

Mobiliário precário 
 

Quantitativo de mobiliário insuficiente para o 
atendimento aos alunos, conforme informado 
pela Direção - auditório. 
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Queda de revestimento – entrada da sala 8 
 

Queda de revestimento – entrada da sala 11 
 

Queda de revestimento – acesso ao 1° andar 
 

Queda de revestimento – acesso ao 2° andar 
 

Queda de revestimento – acesso ao 2° andar 
 

Queda de revestimento – corredor 3° andar 
 

Queda de revestimento – entrada do 
laboratório de informática 
 

Caixa de som solta - sala 11 
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Laboratório de ciências sendo utilizado para 
guarda de material 
 

Material armazenado no corredor da Unidade 
– 1° andar 
 

Totem danificado 
 

Pintura desgastada - banheiro feminino térreo 
 

Ausência de assento sanitário (1 boxe) – 
banheiro feminino térreo 
 

Ausência de barras de apoio junto ao 
lavatório (boxe para portador de 
necessidades especiais) – banheiro feminino 
térreo 
 

Ausência de assento sanitário (boxe para 
portador de necessidades especiais) – 
banheiro feminino térreo 
 

Ausência de maçaneta do tipo alavanca 
(boxe para portador de necessidades 
especiais) - banheiro feminino térreo 
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Mictório danificado – banheiro masculino 
térreo 
 

Porta danificada (boxe para portador de 
necessidades especiais) – banheiro 
masculino térreo 
 

Ausência de maçaneta do tipo alavanca 
(boxe para portador de necessidades 
especiais) – banheiro masculino térreo 
 

Ausência de assento sanitário (boxe para 
portador de necessidades especiais) – 
banheiro masculino térreo 
 

Ausência de barras de apoio junto ao 
lavatório (boxe para portador de 
necessidades especiais) – banheiro 
masculino térreo 

Queda de revestimento (boxe para portador 
de necessidades especiais) – banheiro 
masculino térreo  
 

Boxe interditado – banheiro masculino térreo 
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Escola Municipal República do Líbano 
 

Ausência de parte do telhado - antiga casa do 
morador (situação sinalizada em 2015) 
 

Infiltração - antiga casa do morador (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Infiltração – pátio 
 

Infiltração – almoxarifado (situação sinalizada 
em 2015) 
 

Infiltração – térreo próximo ao refeitório 
 

Infiltração e queda de reboco – térreo 
próximo ao refeitório 

Infiltração – banheiro para portador de 
necessidades especiais (na sala 4). Situação 
sinalizada desde 2014. 
 

Infiltração – sala 7 
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Infiltração – sala 10 
 

Infiltração – corredor 1° andar próximo à sala 
14 (situação sinalizada em 2015) 
 

Infiltração – sala 14 (situação sinalizada em 
2015) 
 

Infiltração – sala 14 (situação sinalizada 
desde 2012) 
 

Infiltração e queda reboco – sala 14 (situação 
sinalizada desde 2014) 
 

Infiltração – corredor 1° andar próximo à sala 
16 (situação sinalizada em 2015) 
 

Infiltração – sala 16 (situação sinalizada 
desde 2014) 
 

Infiltração e queda de reboco – sala 19 
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Queda de reboco – sala 5 
 

Queda de reboco – sala 15 (situação 
sinalizada desde 2013) 
 

Queda de reboco – auditório (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Queda de reboco – portão de acesso ao 1° 
andar (situação sinalizada em 2015) 
 

Queda de reboco – área externa prédio 
anexo (situação sinalizada em 2015) 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
sala 8 (situação sinalizada em 2015) 
 

Pintura desgastada decorrente de vazamento 
sanado, conforme informado pela Direção – 
acesso ao 1° andar 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
acesso ao 1° andar 
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Pintura desgastada – corredor 1° andar 
(situação sinalizada desde 2014) 
 

Pintura desgastada (situação sinalizada 
desde 2013) e pichações (situação sinalizada 
em 2015) – diversas salas 
 

Pintura desgastada e pichações - área 
externa prédio principal (situação sinalizada 
em 2015) 
 

Pichações – área externa (situação sinalizada 
em 2015) 
 

Pichações – muro próximo à quadra (situação 
sinalizada desde 2014) 
 

Ausência de acabamento – diversas salas 
(situação sinalizada em 2015) 
 

Fiação exposta – sala 7 
 

Fiação exposta – sala 8 
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Fiação exposta – acesso ao 1° andar 
 

Fiação exposta – corredor 1° andar 
 

Fiação exposta – sala 10 
 

Fiação exposta – sala 10 (situação sinalizada 
em 2015) 
 

Fiação exposta – sala 11 
 

Fiação exposta – sala 18 (situação sinalizada 
em 2015) 
 

Fiação exposta e ausência de validador 
(Riocard) - térreo próximo à sala do núcleo 
 

Poste com fiação exposta - área externa 
próximo à quadra (situação sinalizada desde 
2014) 
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Poste com ferragem exposta - área externa 
próximo à quadra  
 

Aparelho de ar-condicionado danificado 
(ausência da fiação) - sala 12 
 

Aparelho de ar-condicionado danificado 
(ausência da fiação) - sala 14 
 

Aparelhos de ar-condicionado desligados 
devido à necessidade de aumento de carga 
elétrica, conforme informado pela Direção – 
todas as salas de aula (situação sinalizada 
em 2015) 
 

Aparelho de ar-condicionado danificado – 
sala 6 (situação sinalizada em 2015) 
 

Vazamento de água oriunda das 
condensadoras dos aparelhos de ar-
condicionado – corredor térreo da Unidade 
 

Todos os ventiladores com defeito e com 
fiação exposta – sala 12 
 

Ausência de grade de proteção nos 
ventiladores – sala 19 
 



 
 

SGCE – 3ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
 

Programa de Visitas às Escolas da Rede Municipal de Ensino 

 

 

 147

Lâmpadas e ventiladores desligados devido à 
necessidade de revisão da parte elétrica, 
conforme informado pela Direção – diversas 
salas 
 

Necessidade de revisão da parte elétrica, 
conforme informado pela Direção. Situação 
sinalizada desde 2011. 
 

Lâmpadas ausentes/queimadas – diversas 
salas 
 

Lâmpadas ausentes/queimadas – corredor 1° 
andar 
 

Extintores de incêndio vencidos 
 

Ausência de extintor de incêndio nos 
corredores – térreo (situação sinalizada 
desde 2012) e 1º andar (situação sinalizada 
em 2015) 
 

Extintores de incêndio armazenados num 
mesmo local (sala do núcleo). Situação 
sinalizada em 2015. 

Vidros danificados/ausentes no basculante – 
diversas salas 
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Vidros danificados/ausentes no basculante – 
acesso ao 1° andar (situação sinalizada em 
2015) 
 

Basculantes enferrujados – acesso ao 1° 
andar (situação sinalizada desde 2012) 
 

Vidros danificados/ausentes no basculante – 
corredor 1° andar (situação sinalizada em 
2015) 
 

Ausência de vidro na porta – auditório 
(situação sinalizada em 2015) 
 

Ausência de acabamento nas portas – 
diversas salas (situação sinalizada em 2015) 
 

Ausência de porta – sala 15 
 

Ausência de maçaneta na porta – diversas 
salas (situação sinalizada em 2015) 
 

Mobiliário precário – mesa de professor 
(situação sinalizada desde 2012) 
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Mobiliário precário (situação sinalizada desde 
2012) 
 

Sala de leitura sendo utilizada para guarda de 
material 
 

Auditório sendo utilizado para guarda de 
mobiliário 
 

Ausência de projetor – salas 11, 12, 13, 14, 
15, 16 e 17 
 

Forro danificado – acesso ao 1° andar 
(situação sinalizada desde 2014) 
 

Forro danificado – corredor 1° andar (situação 
sinalizada desde 2011) 
 

Forro danificado – diversas salas (situação 
sinalizada desde 2014) 
 

Piso danificado – salas do 1° andar (situação 
sinalizada desde 2012) 
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Ausência de acabamento – térreo próximo ao 
refeitório 
 

Ausência de grade/tela de proteção – 
corredor 1° andar 
 

Ausência de tampa no ralo – sala 7 
 

Ausência de tampa no ralo – entrada da sala 
8 
 

Totem danificado (situação sinalizada em 
2015) 
 

Brinquedos danificados - próximo à quadra 
(situação sinalizada em 2015) 
 

Muro danificado - próximo à quadra (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Necessidade de capina 
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Porta danificada (1 boxe) – banheiro feminino 
térreo próximo ao acesso ao 1º andar 
 

Ausência de vaso sanitário (1 boxe) - 
banheiro feminino térreo próximo ao acesso 
ao 1º andar 
 

Vidros danificados/ausentes no basculante – 
banheiro feminino térreo próximo ao acesso 
ao 1º andar 
 

Ausência de assento sanitário em todos os 
boxes – banheiro feminino térreo próximo ao 
acesso ao 1º andar 
 

Tubulação danificada – banheiro feminino 
térreo próximo ao acesso ao 1º andar 
 

Pichações - banheiro feminino térreo próximo 
ao acesso ao 1º andar 
 

Ausência de maçaneta - entrada do banheiro 
masculino térreo próximo ao acesso ao 1º 
andar 
 

Vidros danificados/ausentes no basculante – 
banheiro masculino térreo próximo ao acesso 
ao 1º andar 
 



 
 

SGCE – 3ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
 

Programa de Visitas às Escolas da Rede Municipal de Ensino 

 

 

 152

Ausência de assento sanitário (1 boxe) – 
banheiro masculino térreo próximo ao acesso 
ao 1º andar 
 

Torneiras danificadas - banheiro masculino 
térreo próximo ao acesso ao 1º andar 
 

Porta danificada em todos os boxes - 
banheiro masculino térreo próximo ao acesso 
ao 1º andar 
 

Pichações – banheiro masculino térreo 
próximo ao acesso ao 1º andar 
 

Fiação exposta – banheiro masculino térreo 
próximo ao acesso ao 1º andar (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Ausência de assento sanitário (1 boxe) – 
banheiro feminino próximo ao refeitório 
 

Boxe interditado - banheiro feminino próximo 
ao refeitório 
 

Ausência de assento sanitário (1 boxe) – 
banheiro masculino próximo ao refeitório 
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Fiação exposta - banheiro masculino próximo 
ao refeitório 
 

Lâmpadas queimadas/ausentes – banheiro 
masculino próximo ao refeitório 
 

Banheiro masculino sendo utilizado para 
guarda de material de limpeza - próximo ao 
refeitório 
 

Ausência de barras de apoio junto ao 
lavatório e torneira de acionamento 
inadequado - banheiro para portador de 
necessidades especiais 

Ausência de maçaneta do tipo alavanca – 
banheiro para portador de necessidades 
especiais 

 

 
Observação: A Unidade, visitada no dia 15 de março de 2016, encontrava-se 
com os portões (acesso de pedestre e de veículos) abertos e com circulação de 
pessoas estranhas ao quadro de alunos e funcionários da Unidade. Insta 
mencionar que a Escola funcionava com a equipe da Direção composta apenas 
pelo Diretor, não possuindo diretor-adjunto nem coordenador-pedagógico e, 
como ocorre em outras Unidades, não havia porteiro. Releva mencionar que a 
Escola funcionava nos 3 turnos, atendendo um total de aproximadamente 900 
alunos, sendo os mesmos distribuídos entre turmas de 2° ao 9° ano, de 
Projetos, de Educação Especial e do PEJA noturno. Ressalta-se que a Unidade 
possuía no ano de 2015, conforme constatado em visita feita à época 
(maio/2015), atendimento 24 horas de segurança patrimonial e que, na ocasião 
da atual visita (março/2016), a Escola não estava mais com o atendimento em 
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questão, bem como, a Unidade não era atendida pela ronda escolar da Guarda 
Municipal, devido a sua localização ser considerada área de risco. Assim, tendo 
em vista o anteriormente exposto, solicita-se à jurisdicionada que informe quais 
medidas serão tomadas no intuito de garantir uma maior segurança do corpo 
docente e discente e um melhor funcionamento da Unidade. 
 
Escola Municipal Rodrigo Otávio 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
sala 9 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
sala 9 
 

Pintura desgastada – área externa (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Fiação exposta no ventilador – sala 1 
 

Ventilador com defeito e com fiação exposta 
– sala 9 
 

Ventilador com defeito – diversas salas 
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Ausência de 1 ventilador – salas 3 e 4 
 

Lâmpadas queimadas – salas 9 e 12 
 

Piso danificado – acesso aos andares 
 

Ausência de mangueira de combate a 
incêndio e compartimento danificado – área 
externa (situação sinalizada em 2015) 
 

Queda de revestimento – área externa 
(situação sinalizada em 2015) 
 

Queda de revestimento – área externa 
(situação sinalizada em 2015) 
 

Necessidade de capina 
 

Ausência de barra de apoio junto à bacia na 
lateral e de assento sanitário (boxe para 
portador de necessidades especiais) – 
banheiro masculino 2º andar 
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Maçaneta inadequada (boxe para portador de 
necessidades especiais) – banheiro 
masculino 2º andar 
 

Ausência de lavatório adaptado para 
portadores de necessidades especiais – 
banheiros masculino e feminino 2º andar 
 

Ausência de barra de apoio junto à bacia 
sanitária no fundo e de assento sanitário 
(boxe para portador de necessidades 
especiais) – banheiro feminino 2º andar 
 

Maçaneta inadequada (boxe para portador de 
necessidades especiais) – banheiro feminino 
2º andar 
 

Ausência de assento sanitário em todos os 
boxes – banheiros femininos térreo, 1º e 2º 
andares 
 

Ausência de assento sanitário (boxe para 
portador de necessidades especiais) – 
banheiro feminino 1º andar 
 

Ausência de barras de apoio junto ao 
lavatório (boxe para portador de 
necessidades especiais) – banheiros 
masculino e feminino 1º andar 

Lâmpadas queimadas – banheiro masculino 
térreo 
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Pichações – banheiro masculino térreo 
 

Ausência de assento sanitário em todos os 
boxes – banheiro masculino térreo 
 

Ausência de lavatório adaptado para 
portadores de necessidades especiais - 
banheiros masculino e feminino térreo 
 

Ausência de assento sanitário (boxe para 
portador de necessidades especiais) – 
banheiros masculino e feminino térreo 
 

Ausência de maçaneta do tipo alavanca 
(boxe para portador de necessidades 
especiais) – banheiros masculino e feminino 
térreo 

 

 
Escola Municipal Roraima 
 

Infiltração com queda de reboco – corredor 
subsolo 

Infiltração com queda de reboco – corredor 
subsolo 
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Rachadura e queda de reboco – área externa 
 

Rachadura – área externa próximo ao 
refeitório 
 

Pintura desgastada – diversas salas 
 

Pintura desgastada – área externa 
 

Fiação exposta – sala de vídeo 
 

Canaleta danificada com fiação exposta – 
sala 1 
 

Fiação exposta – sala 13 
 

Fiação exposta – área externa 
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Aparelhos de ar-condicionado desligados 
devido à necessidade de aumento de carga 
elétrica, conforme informado pela Direção – 
todas as salas de aula 
 

Ausência de 1 ventilador – sala 1 
 

Ventilador com defeito – salas 2 e 8 
 

Ausência de grade de proteção no ventilador 
– salas 1 e 14 
 

Lâmpadas ausentes/queimadas – diversas 
salas 
 

Ausência de maçaneta na porta – diversas 
salas 
 

Mobiliário danificado 
 

Material armazenado no corredor da Unidade 
– subsolo 
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Material armazenado no corredor da Unidade 
– subsolo 
 

Material de limpeza armazenado no corredor 
da Unidade – subsolo 
 

Acúmulo de água – corredor subsolo 
 

Armário danificado - sala 2 
 

Mictório danificado – banheiro masculino 
 

Ausência de porta (boxe para portador de 
necessidades especiais) – banheiro 
masculino 
 

Porta danificada (2 boxes) – banheiro 
masculino 
 

Material de limpeza sendo guardado no 
banheiro masculino 
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Ausência de lavatório adaptado para 
portadores de necessidades especiais – 
banheiro masculino 
 

Ausência de barras de apoio junto ao vaso 
sanitário e de porta (boxe para portador de 
necessidades especiais) – banheiro feminino 
 

Ausência de cuba e de torneira na pia – 
banheiro feminino 
 

Ausência de acabamento – banheiro feminino 
 

Ausência de lavatório adaptado para 
portadores de necessidades especiais – 
banheiro feminino 
 

Totem danificado 
 

Pátio descoberto com piso precário e sem 
equipamentos utilizado para prática de 
Educação Física 
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Escola Municipal Rotary 
 

Infiltração – antiga sala de recursos (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Infiltração e queda de reboco – sala 1 da 
classe especial (situação sinalizada em 2015) 
 

Infiltração e queda de reboco – antiga sala 2 
da classe especial (situação sinalizada em 
2015) 
 

Queda de reboco – auditório 2 (antiga sala de 
vídeo). Situação sinalizada desde 2014. 
 

Queda de reboco – auditório 2 (antiga sala de 
vídeo) 
 

Queda de reboco – pátio (situação sinalizada 
desde 2013) 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
pátio (situação sinalizada desde 2013) 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
pátio 
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Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
auditório 2 (antiga sala de vídeo). Situação 
sinalizada desde 2013. 
 

Pintura desgastada – corredores 
 

Pichações – diversas salas 
 

Pintura desgastada – área externa (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Ausência de acabamento – área externa 
(situação sinalizada em 2015) 
 

Pichações – área externa (situação sinalizada 
desde 2014) 
 

Pichações – muro (parte interna) 
 

Canaleta danificada e com fiação exposta – 
muro (parte interna) 
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Fiação exposta – sala 16 
 

Canaleta danificada e com fiação exposta – 
sala 17 
 

Canaleta danificada e com fiação exposta – 
sala 18 
 

Fiação exposta – sala 19 
 

Fiação exposta no ventilador – sala 2 
 

Ventilador danificado – sala 13 
 

Ausência de grade de proteção no ventilador 
– sala 14 
 

Ausência de 1 ventilador – sala 15 
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Ausência de ventilador – salas 16 e 17 
 

Lâmpadas ausentes/queimadas – diversas 
salas 
 

Ausência de vidro na janela – salas 2 e 5 
 

Vidros danificados/ausentes na janela – sala 
7 
 

Vidro danificado no basculante – sala 10 
 

Ausência de vidro no basculante – diversas 
salas 
 

Vidro danificado na janela – antiga sala do 
projeto cidadão mirim (situação sinalizada em 
2015) 
 

Vidros danificados/ausentes nos basculantes 
– anexos 1, 2, 3, 4 e 5 
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Grade de proteção danificada – anexo 3 
 

Porta danificada – salas 2, 3, 5 e 6 
 

Porta solta – salas 11, 18 e 19 
 

Portal danificado – diversas salas 
 

Portal danificado – auditório 2 (antiga sala de 
vídeo) 
 

Mobiliário precário (situação sinalizada desde 
2014) 
 

Mobiliário precário (mesa do professor) – sala 
18 
 

Ausência de projetor para atendimento em 5 
salas de aula (há 14 projetores móveis e 19 
salas de aula) 
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Queda de revestimento – entrada do refeitório 
(situação sinalizada em 2015) 
 

Queda de revestimento – entrada da sala 6 
(antiga sala 10). Situação sinalizada em 
2015. 
 

Queda de revestimento – entrada da sala 7 
 

Queda de revestimento – pátio (situação 
sinalizada desde 2013) 
 

Piso danificado – pátio (situação sinalizada 
em 2015) 
 

Piso danificado – pátio (situação sinalizada 
desde 2013) 
 

Piso danificado no entorno da árvore 
(situação sinalizada desde 2014) 
 

Gradeado danificado – área externa próximo 
às antigas salas de Educação Especial 
 



 
 

SGCE – 3ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
 

Programa de Visitas às Escolas da Rede Municipal de Ensino 

 

 

 168

Alambrado danificado – área externa 
(situação sinalizada em 2015) 
 

Necessidade de capina 
 

Fiação exposta e forro danificado – banheiro 
masculino do corredor 
 

Pintura desgastada – banheiro masculino do 
corredor 
 

Mármore danificado – banheiro masculino do 
corredor 
 

Ausência de maçaneta na porta – banheiro 
masculino do corredor 
 

Portal danificado (1 boxe) – banheiro 
masculino do corredor 
 

Ausência de porta em todos os boxes – 
banheiro masculino do corredor 
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Forro apresentando curvatura – banheiro 
masculino do corredor 
 

Forro apresentando curvatura – banheiro 
feminino do corredor 
 

Ausência de porta (boxe de chuveiro) – 
banheiro feminino do corredor 
 

Portal danificado em todos os boxes – 
banheiro feminino do corredor 
 

Portas dos boxes com altura inadequada - 
banheiro feminino do corredor 
 

Porta danificada – entrada do banheiro 
feminino do corredor 
 

Ausência de barras de apoio junto ao 
lavatório (boxe para portador de 
necessidades especiais) - banheiro feminino 
 

Maçaneta inadequada (boxe para portador de 
necessidades especiais) – banheiro feminino 
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Maçaneta inadequada – banheiro masculino 
para portador de necessidades especiais 
 

Ausência de barras de apoio junto ao 
lavatório – banheiro masculino para 
portadores de necessidades especiais 
 

Banheiros desativados – corredor dos anexos 
1, 2, 3, 4 e 5 (próximo à entrada da Unidade). 
Situação sinalizada em 2015.  

Abrigo de botijões de gás em local onde há 
circulação de alunos (situação sinalizada 
desde 2013). Ver comentário. 

 
Comentário: O problema apontado na foto, referente ao abrigo de botijões de 
gás estar situado em local onde há circulação de alunos, já havia sido 
sinalizado nos Relatórios de Visitas de 2013, 2014 e 2015 e, em resposta ao 
último, a jurisdicionada informou que a instalação de grade para o abrigo estava 
prevista no planejamento do PDDE 2015 (fl. 158 do processo 40/3799/2015). 
Em que pese o declarado, insta mencionar que, em resposta ao Relatório de 
Visitas de 2013, a jurisdicionada informou que estava no Planejamento do 
Programa Conservando Escolas e que aguardava “vistoria visando solução 
sobre a localização do abrigo de cilindros de gás x circulação de alunos” (fl. 153 
do processo 40/3233/2013). Desta forma, solicita-se à jurisdicionada que envie 
cópia do Laudo da Vistoria anteriormente mencionada, realizada por técnico 
responsável, quanto à localização do abrigo de cilindros de gás, que sinaliza 
como solução a instalação de grade para o abrigo já existente. 
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Escola Municipal Ruy Barbosa 
 

Infiltração recorrente (situação sinalizada em 
2015) – sala 16 
 

Infiltração recorrente (situação sinalizada em 
2015) – sala 16 
 

Infiltração recorrente (situação sinalizada em 
2015) – sala 17 
 

Infiltração recorrente (situação sinalizada em 
2015) – sala 17 
 

Infiltração recorrente (situação sinalizada em 
2015) – auditório 
 

Infiltração recorrente (situação sinalizada em 
2015) – auditório 
 

Queda de reboco – sala 1 
 

Queda de reboco - sala 2 
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Queda de reboco - sala 3 (situação sinalizada 
desde 2014) 
 

Queda de reboco - sala 4 (situação sinalizada 
desde 2014) 
 

Queda de reboco – sala 5 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
corredor 1° andar em frente ao auditório 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
laboratório de ciências 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
sala 10 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
corredor 1° andar próximo à sala 10 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
corredor 1° andar próximo à sala 11 
 



 
 

SGCE – 3ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
 

Programa de Visitas às Escolas da Rede Municipal de Ensino 

 

 

 173

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
sala 12 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
sala 12 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
corredor 1° andar próximo à sala 12 
 

Pichações – acesso ao 1° andar 
 

Pichações – diversas salas (situação 
sinalizada desde 2014) 
 

Pintura desgastada – diversas salas (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Pintura desgastada – área externa (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Pintura desgastada – área externa (situação 
sinalizada em 2015) 
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Fiação exposta no ventilador – sala 4 
 

Fiação exposta no ventilador – sala 9 
 

Ventilador com defeito e com fiação exposta 
– sala 16 
 

Único ventilador existente com defeito e com 
fiação exposta – laboratório de ciências 
 

Ventilador com defeito – salas 8 e 18 
 

Ventilador danificado – sala 1 
 

Ausência de ventilador – auditório 
 

Ausência de grade de proteção no ventilador 
– salas 5 e 14 
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Ausência de 1 ventilador – salas 3 e 6 
 

Ausência de aparelho de ar-condicionado – 
todas as salas de aula (situação sinalizada 
em 2015) 
 

Aparelhos de ar-condicionado armazenados 
no auditório 
 

Aparelhos de ar-condicionado armazenados 
na sala 7 (desativada). Situação sinalizada 
em 2015. 
 

Lâmpadas queimadas – sala 4 
 

Ausência de extintor de incêndio nos 
corredores – 1º andar 
 

Ausência de mangueira de combate a 
incêndio no compartimento e porta danificada 
– acesso à quadra 
 

Mangueiras de combate a incêndio fora dos 
seus compartimentos (armazenadas no 
depósito) 
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Ausência de vidro no basculante – sala 5 
 

Vidro danificado no basculante – salas 11 e 
12 
 

Vidro danificado na janela – laboratório de 
ciências 
 

Porta solta – sala de livros 
 

Porta danificada – sala 19 
 

Maçaneta danificada – salas 8, 12, 15 e 18 
 

Queda de revestimento – entrada da sala 3 
 

 Queda de revestimento – entrada da sala 5 
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Queda de revestimento – entrada da sala 9 
 

Queda de revestimento - térreo próximo à 
sala 3 
 

Queda de revestimento – térreo próximo ao 
refeitório 
 

Material armazenado no corredor da Unidade 
– térreo (situação sinalizada em 2015) 
 

Material armazenado no corredor da Unidade 
– térreo próximo ao acesso ao 1° andar 
 

Material armazenado no corredor da Unidade 
– corredor 1° andar próximo à sala 10 
(situação sinalizada em 2015) 
 

Laboratório de ciências sendo utilizado para 
guarda de material 
 

Mictório com defeito - banheiro masculino 
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Ausência de porta (2 boxes) – banheiro 
masculino  
 

Ausência de iluminação – banheiro masculino 
 

Pichações – banheiro masculino 
 

Ausência de assento sanitário (1 boxe) – 
banheiros masculino e feminino 
 

Tubulação danificada - banheiro feminino 
 

Pintura desgastada – banheiro feminino 
 

Ausência de banheiro adaptado para 
portadores de necessidades especiais 
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Escola Municipal São Paulo 
 

Infiltração - área externa (situação sinalizada 
em 2015) 
 

Queda de reboco – sala 3 (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Queda de reboco – sala 4 (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Queda de reboco – sala 5 (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Queda de reboco - sala 6 (situação sinalizada 
em 2015) 
 

Queda de reboco - área externa prédio anexo 
(situação sinalizada em 2015) 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
sala 8 (situação sinalizada em 2015) 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
sala 12 (situação sinalizada em 2015) 
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Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
sala 14 (situação sinalizada em 2015) 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
sala 14 (situação sinalizada em 2015) 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
sala 15 (situação sinalizada em 2015) 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
sala de vídeo 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
sala de vídeo 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
sala de leitura 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
sala de leitura 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
depósito 1° andar (antiga sala para guarda de 
livros). Situação sinalizada em 2015. 
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Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
depósito 1° andar (antiga sala para guarda de 
livros). Situação sinalizada em 2015. 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
sala de artes (situação sinalizada em 2015) 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção - 
sala de artes (situação sinalizada em 2015) 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
corredor térreo prédio principal (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
corredor 1° andar próximo à sala 12 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
corredor 1° andar (situação sinalizada em 
2015) 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
corredor 2° andar (situação sinalizada em 
2015) 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
auditório (situação sinalizada em 2015) 
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Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção - 
corredor prédio anexo 
 

Pintura danificada – sala 15 
 

Pichações (situação sinalizada em 2015) e 
pintura desgastada – diversas salas 
 

Pintura desgastada – corredor térreo prédio 
principal (situação sinalizada em 2015) 
 

Pintura desgastada e pichações – acessos 
aos andares 
 

Pintura desgastada – corredor 1° andar 
(situação sinalizada em 2015) 
 

Pichações - área externa prédio anexo 
(situação sinalizada em 2015) 
 

Pintura desgastada - área externa (situação 
sinalizada em 2015) 
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Pintura danificada por invasores, conforme 
informado pela Direção - sala de artes 
(situação sinalizada em 2015) 
 

Pintura danificada por invasores, conforme 
informado pela Direção - sala de artes 
(situação sinalizada em 2015) 
 

Pintura danificada por invasores, conforme 
informado pela Direção - área externa 
(situação sinalizada em 2015) 
 

Pintura danificada por invasores, conforme 
informado pela Direção - entrada da sala de 
artes (situação sinalizada em 2015) 
 

Fiação exposta – sala 3 
 

Fiação exposta – sala 4 
 

Fiação exposta – sala 7 
 

Fiação exposta - sala de artes (situação 
sinalizada em 2015) 
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Fiação exposta - área externa (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Aparelhos de ar-condicionado desligados 
devido à necessidade de aumento da carga 
elétrica (situação sinalizada em 2015) e de 
redistribuição elétrica interna, conforme 
informado pela Direção - salas de aula. 
 

Único aparelho de ar-condicionado existente 
danificado – sala de vídeo 
 

Único aparelho de ar-condicionado existente 
com defeito – sala de leitura (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Ventilador com defeito - salas 1 e 16 
 

Ausência de 1 ventilador – salas 3 e 19 
 

Ausência de grade de proteção no ventilador 
– salas 10 e 11 
 

Lâmpadas e ventiladores desligados devido a 
problemas na parte elétrica, conforme 
informado pela Direção – auditório 
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Lâmpadas desligadas devido a problemas na 
parte elétrica, conforme informado pela 
Direção – corredor 2º andar 
 

Lâmpadas queimadas – diversas salas 
 

Ausência de lâmpadas – sala de leitura 
 

Lâmpadas queimadas – sala de artes 
 

Extintores de incêndio armazenados num 
mesmo local (secretaria) 
 

Ausência de extintor de incêndio no corredor 
– 1º andar 
 

Basculante danificado – salas 1, 12, 15 e 
auditório 
 

Basculantes não fecham completamente – 
diversas salas (situação sinalizada em 2015) 
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Vidros danificados/ausentes no basculante – 
salas 10, 14, 19 e depósito 1° andar (antiga 
sala para guara de livros) 
 

Vidros danificados/ausentes no basculante – 
acesso ao 1° andar 
 

Vidros danificados/ausentes no basculante – 
acesso ao 2° andar 
 

Basculantes enferrujados – acesso ao 2° 
andar 
 

Ausência de vidro no basculante e grade de 
proteção danificada - sala 7 
 

Grade de proteção danificada - sala 4 
(situação sinalizada em 2015) 
 

Porta danificada – sala 15 
 

Ausência de maçaneta na porta – diversas 
salas 
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Mobiliário precário - salas de aula (situação 
sinalizada em 2012 e 2015) 
 

Mobiliário precário – sala de vídeo 
 

Mobiliário danificado - sala de artes (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Ausência de projetor – salas do prédio anexo 
(situação sinalizada em 2015) e salas 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13 e 15 
 

Queda de revestimento – sala 23 
 

Ausência de acabamento – sala 9 
 

Forro danificado - corredor prédio anexo 
 

Piso danificado – pátio coberto 
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Piso danificado - área externa próximo à 
quadra 
 

Muro danificado - próximo à casa do 
residente 
 

Totem danificado 
 

Pichações nas portas  – banheiro feminino 
térreo 
 

Ausência de cuba na pia – banheiro feminino 
térreo 
 

Ausência de maçaneta do tipo alavanca 
(boxe para portador de necessidades 
especiais) - banheiros feminino e masculino 
térreo 
 

Ausência de lavatório adaptado para 
portadores de necessidades especiais – 
banheiros feminino e masculino térreo 
 

Pichações – banheiro masculino térreo 
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Banheiros masculino e feminino desativados 
– 1º andar 
 

Boxe interditado – banheiro feminino prédio 
anexo 
 

Banheiro masculino interditado devido a 
problemas hidráulicos - prédio anexo 

 

 
Escola Municipal Tenente General Napion 
 

Telhado danificado - entrada do prédio 
principal (situação sinalizada desde 2014) 
 

Queda de reboco com ferragem exposta – 
laboratório de ciências (situação sinalizada 
em 2015) 
 

Queda de reboco com ferragem exposta – 
laboratório de ciências (situação sinalizada 
em 2015) 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
laboratório de ciências 
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Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado ela Direção - 
sala 4 prédio anexo. Situação sinalizada em 
2015. 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
sala 5 prédio anexo. Situação sinalizada em 
2015. 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção – 
sala 13 
 

Pintura desgastada – sala 3 prédio principal 
 

Pintura desgastada – área externa prédio 
principal (situação sinalizada em 2015) 
 

Pichações – área externa prédio anexo 
(situação sinalizada em 2015) 
 

Ausência de aparelho de ar-condicionado – 
todas as salas de aula (situação sinalizada 
em 2015) 
 

Aparelhos de ar-condicionado armazenados 
na sala dos professores (antiga sala de 
artes). Situação sinalizada em 2015. 
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Ventilador com defeito – sala 3 prédio anexo 
 

Ventilador danificado – salas 4 e 6 prédio 
anexo e sala 6 prédio principal 
 

Ausência de grade de proteção no ventilador 
– sala 1 prédio principal 
 

Ausência de ventilador de parede (só tem 
ventilador de teto) e de aparelho de ar-
condicionado – laboratório de ciências 
 

Fiação exposta no ventilador – sala 2 prédio 
anexo 
 

Ventilador com defeito e com fiação exposta 
– sala 5 prédio anexo 
 

Lâmpadas queimadas – sala de leitura 
 

Lâmpadas queimadas – diversas salas e 
laboratório de ciências 
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Lâmpadas queimadas – corredor prédio 
anexo 
 

Ambiente sem iluminação devido a problemas 
na parte elétrica, conforme informado pela 
Direção- salas 2 e 5 prédio anexo 
 

Ambiente sem iluminação devido a problemas 
na parte elétrica, conforme informado pela 
Direção - sala dos professores (antiga sala de 
artes) 
 

Vidros danificados/ausentes no basculante – 
salas 1, 3, 4, 7 e 8 
 

Vidro danificado no basculante – sala 5 
prédio anexo 
 

Basculante danificado - sala 5 prédio anexo 
 

Porta danificada - sala 5 prédio anexo 
 

Porta danificada – sala 11 
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Ausência de maçaneta na porta – diversas 
salas 
 

Registro da tubulação da mangueira de 
combate a incêndio danificado – 1º andar 
 

Porta do compartimento de mangueira de 
combate a incêndio vedada - térreo, 1° e 2° 
andares 
 

Ausência de porta no compartimento de 
mangueira de combate a incêndio – 3º andar 
 

Porta do compartimento de extintor de 
incêndio trancada - corredor 3° andar 
 

Ausência de projetor – todas as salas de aula 
 

Canaleta danificada – sala de leitura 
 

Bebedouro interditado devido a entupimento 
– térreo 
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Alvenaria danificada - mureta entre prédios 
principal e anexo 
 

Presença de casa de marimbondos - área 
externa prédio principal próximo à quadra 
 

Totem danificado 
 

Parede divisória danificada – banheiro 
masculino prédio principal 
 

Vazamento no único boxe existente - 
banheiro feminino prédio anexo 
 

Ausência de assento sanitário no único boxe 
existente – banheiro feminino prédio anexo 
 

Porta danificada – entrada do banheiro 
masculino prédio anexo 
 

Ausência de assento sanitário em todos os 
boxes – banheiro masculino prédio anexo 
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Vidro danificado no basculante – banheiro 
masculino prédio anexo 
 

Lâmpadas queimadas – banheiro para 
portador de necessidades especiais 
 

Ausência de barras de apoio junto ao 
lavatório e torneira de acionamento 
inadequado – banheiro para portador de 
necessidades especiais 
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8 – CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DAS QUADRAS ESPORTIVAS 
 
CIEP Operário Vicente Mariano 
 

Equipamento danificado (tabela de basquete) 
 

Ausência de tela de proteção 
 

Queda de reboco  
 

Queda de reboco e alvenaria danificada 
 

Ausência de porta e de chuveiro em todos os 
boxes – vestiário feminino 
 

Ausência de porta em todos os boxes de 
vaso – vestiário feminino 
 

Ausência de assento sanitário (4 boxes) – 
vestiário feminino 

Pias danificadas – vestiário feminino 
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Pintura desgastada – vestiário feminino 
 

Queda de revestimento – vestiário feminino 
 

Ausência de divisórias e de chuveiros – 
vestiário masculino 
 

Lâmpadas queimadas – vestiário masculino 
 

Ausência de assento sanitário (3 boxes) – 
vestiário masculino 
 

Ausência de porta (2 boxes) – vestiário 
masculino 
 

Ausência de tampa no ralo – vestiário 
masculino 
 

Disjuntor danificado - entrada do vestiário 
masculino 
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Escola Municipal Anibal Freire 
 

Ausência de equipamento (tabela de 
basquete) 
 

Tela de proteção danificada 
 

Ausência de porta (1 boxe de chuveiro) – 
vestiário masculino 
 

Vidro danificado no basculante – vestiário 
masculino 
 

Ausência de chuveiro em todos os boxes – 
vestiário masculino 
 

Ausência de assento sanitário no único boxe - 
vestiário masculino 
 

Lâmpadas queimadas – vestiário masculino 
 

Ausência de porta (1 boxe de chuveiro) - 
vestiário feminino 
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Mármore danificado – vestiário feminino 
 

Lâmpadas queimadas – vestiário feminino 
 

Ausência de barras de apoio junto ao 
lavatório – vestiário para portador de 
necessidades especiais 

Vestiário para portador de necessidades 
especiais sendo utilizado para guarda de 
material de Educação Física 
 

 
Escola Municipal Brant Horta 
 

Quadra descoberta (situação sinalizada 
desde 2011) 
 

Piso danificado (situação sinalizada desde 
2014) 
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Piso danificado 
 

Ausência de equipamento (tabela de 
basquete). Situação sinalizada desde 2014. 

Equipamento danificado (tabela de basquete). 
Situação sinalizada desde 2014. 

 

 
Escola Municipal Brasil 
 

Telhado apresentando furos 
 

Alambrado danificado (situação sinalizada em 
2015) 

Ausência de alambrado e tela de proteção - 
laterais 
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Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes 
 

Ausência de tela de proteção 
 

Quadra descoberta com piso precário e 
equipamentos danificados (tabelas de 
basquete e balizas) - 2ª quadra. Situação 
desde 2014. 

 
Escola Municipal Chile 
 

Telhado apresentando furos 
 

Ausência de equipamentos (tabelas de 
basquete) 
 

Alambrado danificado 
 

Pintura danificada - vestiário feminino 
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Ausência de porta (4 boxes de chuveiro) - 
vestiário feminino 
 

Torneira danificada – vestiário feminino 
 

Queda de revestimento (1 boxe de chuveiro) 
– vestiário feminino 
 

Ausência de porta (4 boxes de chuveiro)  – 
vestiário masculino 
 

Mármore danificado – vestiário masculino 
 

Queda de revestimento (1 boxe de chuveiro) - 
vestiário masculino 

 
Escola Municipal Conjunto Praia da Bandeira 
 

Quadra descoberta (situação sinalizada 
desde 2014) 
 

Equipamentos danificados (tabelas de 
basquete) 
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Piso danificado (situação sinalizada em 2015) 
 

Queda de reboco com ferragem exposta 
(situação sinalizada em 2015) 
 

Queda de reboco com ferragem exposta – 
vestiário masculino (situação sinalizada 
desde 2014) 
 

Infiltração decorrente de problemas no 
telhado, conforme informado pela Direção - 
vestiário masculino (situação sinalizada 
desde 2014) 
 

Ausência de porta (único boxe de chuveiro) - 
vestiário masculino. Situação sinalizada 
desde 2014. 
 

Todos os chuveiros danificados - vestiário 
masculino (situação sinalizada em 2015) 
 

Pichações – vestiário masculino (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Ausência de tampa no ralo – vestiário 
masculino 
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Infiltração decorrente de problemas no 
telhado, conforme informado pela Direção - 
vestiário feminino. Situação sinalizada desde 
2014. 
 

Queda de reboco com ferragem exposta – 
vestiário feminino (situação sinalizada desde 
2014) 
 

Chuveiro danificado (1 boxe) – vestiário 
feminino (situação sinalizada em 2015) 
 

Porta solta (boxe de chuveiro) – vestiário 
feminino 
 

Porta danificada (1 boxe de vaso sanitário) – 
vestiário feminino (situação sinalizada em 
2015) 
 

Boxe desativado (1 boxe de vaso sanitário) – 
vestiário feminino 
 

Pichações nas portas – vestiário feminino 
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Escola Municipal Cuba 
 

Piso danificado 
 

Pintura desgastada (situação sinalizada 
desde 2014) 
 

Quadra descoberta com piso inadequado e 
com equipamentos danificados (tabelas de 
basquete) - 2ª quadra. Situação sinalizada 
desde 2014. 

Ausência de alambrado - 2ª quadra (situação 
sinalizada em 2015) 
 

 
Escola Municipal Dilermando Cruz 
 

Equipamentos danificados (tabelas de 
basquete) 
 

Alambrado danificado (situação sinalizada em 
2015) 
 

Quadra descoberta (situação sinalizada 
desde 2013) e equipamentos danificados 
(tabelas de basquete) - 2ª quadra 

Ausência de porta em todos os boxes - 
vestiário masculino. Situação sinalizada em 
2015. 
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Queda de revestimento – vestiário masculino 
(situação sinalizada em 2015) 
 

Ausência de vidros no basculante – vestiário 
masculino 
 

Ausência de assento sanitário e de porta no 
único boxe de vaso – vestiário masculino 
 

Pia danificada (solta) - vestiário masculino 
 

Lâmpadas queimadas – vestiário masculino 
 

Fiação exposta - vestiário masculino 
 

Pichações – vestiário masculino 
 

Porta de entrada e maçaneta danificadas - 
vestiário masculino 
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Ausência de porta em todos os boxes - 
vestiário feminino (situação sinalizada em 
2015) 
 

Queda de revestimento - vestiário feminino 
(situação sinalizada em 2015) 
 

Ausência de vidro no basculante – vestiário 
feminino (situação sinalizada em 2015) 
 

Vidros danificados/ausentes no basculante – 
vestiário feminino 
 

Lâmpadas queimadas – vestiário feminino 
 

Ausência de pias – vestiário feminino 
 

Pichações – vestiário feminino 
 

Ausência de porta – entrada do vestiário 
feminino (situação sinalizada em 2015) 
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Escola Municipal Dunshee de Abranches 
 

Piso com marcação desgastada (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Alambrado danificado (situação sinalizada em 
2015) 
 

Alambrado danificado (situação sinalizada em 
2015) 
 

Presença de dejetos de pombos no piso 
(situação sinalizada em 2015) 
 

Presença de pombos na quadra (situação 
sinalizada em 2015) 

Presença de plantas no telhado 
 

 
Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado 
 

Piso precário  Piso precário 
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Equipamentos danificados (tabelas de 
basquete) 
 

Pintura desgastada - muro (situação 
sinalizada em 2013) 
 

Queda de reboco – muro Quadra descoberta (ver comentário) 

 
Comentário: O problema apontado na foto referente à falta de cobertura da 
quadra já havia sido sinalizado nos Relatórios de Visitas de 2011, 2012 e 2013 
e, em resposta ao último (fl. 141 processo 40/3233/2013), a SME informou que 
estava aguardando liberação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE). Tendo em vista que na ocasião da atual visita (março/2016) 
a situação permanecia inalterada, solicita-se à SME que informe o atual 
andamento do processo em questão. 
 
Escola Municipal Grécia 
 

Telhado danificado (situação sinalizada 
desde 2014) 
 

Telha solta 
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Piso danificado (situação sinalizada desde 
2014) 
 

Equipamento danificado (tabela de basquete). 
Situação sinalizada em 2015. 
 

Ausência de tela de proteção (situação 
sinalizada desde 2014) 
 

Alambrado danificado (situação sinalizada em 
2015) 
 

Vestiários desativados (situação sinalizada 
desde 2013) 

 

 
Escola Municipal João Barbalho 
 

Ausência de assento sanitário (1 boxe) – 
vestiário masculino 
 

Ausência de chuveiro (1 boxe) – vestiário 
masculino 
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Ausência barras de apoio junto ao lavatório – 
vestiário para portador de necessidades 
especiais 
 

Maçaneta danificada – vestiário para portador 
de necessidades especiais 
 

Vestiário para portador de necessidades 
especiais utilizado para guarda de material de 
Educação Física 
 

Pichações – arquibancada 
 

Compartimento de mangueira de combate a 
incêndio danificado 

Bebedouro com defeito 
 

 
Escola Municipal Jornalista Orlando Dantas 
 

Piso danificado (situação sinalizada em 2015) 
 

Colunas de sustentação da cobertura 
localizadas na parte interna da quadra, o que 
pode ocasionar acidentes. Situação 
sinalizada em 2015. 
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Escola Municipal Leonel Azevedo 
 

Piso danificado (situação sinalizada em 2015) 
 

Ausência de mangueira de combate a 
incêndio (situação sinalizada em 2015) 
 

Ausência de tela de proteção (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Vazamento no vaso sanitário (2 boxes) – 
vestiário feminino 
 

Ausência de assento sanitário (1 boxe) – 
vestiário feminino 
 

Tubulação danificada na pia - vestiário 
feminino 
 

Pichações nas portas – vestiários feminino e 
masculino 
 

Lâmpadas queimadas – vestiários feminino e 
masculino 
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Pichações - vestiários feminino e masculino 
 

Necessidade de limpeza - vestiários 
masculino e feminino 
 

Infiltração - vestiário masculino 
 

Pintura desgastada - vestiário masculino 
 

Única pia com torneira sem água - vestiário 
masculino 
 

Tubulação danificada no mictório - vestiário 
masculino 
 

Ausência de pia – vestiário masculino 
 

Pia danificada - vestiário masculino 
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Pintura desgastada e pichações – entrada 
dos vestiários 

Fiação exposta – entrada dos vestiários 
 

 
Escola Municipal Miguel Ângelo 
 

Piso danificado (situação sinalizada em 2012 
e 2015) 

 
Escola Municipal Nerval de Gouveia 
 

Piso danificado e com marcação desgastada 
(situação sinalizada em 2014) 
 

Equipamentos danificados (balizas soltas e 
empenadas)  
 

Ausência de tela de proteção (situação 
sinalizada em 2014) 
 

Infiltração decorrente de problemas na caixa 
d'água, conforme informado pela Direção – 
vestiário masculino 
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Porta solta (1 boxe de chuveiro) – vestiário 
masculino 
 

Ausência de chuveiro (1 boxe) – vestiário 
masculino 
 

Ausência de porta (1 boxe de chuveiro) – 
vestiário masculino 
 

Ausência de assento sanitário (1 boxe) – 
vestiário masculino 
 

Queda de revestimento – vestiário masculino 
 

Lâmpadas ausentes/queimadas – vestiário 
masculino 
 

Infiltração decorrente de problemas na caixa 
d'água, conforme informado pela Direção – 
vestiário feminino 
 

Porta danificada (2 boxes de chuveiro) – 
vestiário feminino 
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Escola Municipal Odilon de Andrade 
 

Vestiários desativados (situação sinalizada 
desde 2013) 
 

Quadra descoberta com piso precário -  
2ª quadra (situação sinalizada desde 2012) 
 

Equipamentos danificados (tabelas de 
basquete) – 2ª quadra (situação sinalizada 
desde 2014) 

 

 
Escola Municipal Pedro Lessa 
 

Piso danificado (situação sinalizada desde 
2014) 
 

Ausência de equipamentos (balizas e tabela 
de basquete) 
 

Pintura desgastada (situação sinalizada em 
2015) 

Infiltração devido à calha danificada (situação 
sinalizada em 2015) 
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Calha danificada (situação sinalizada em 
2015) 
 

Parte da calha pendurada (situação 
sinalizada em 2015) 
 

Ausência de alambrado (situação sinalizada 
desde 2013) 
 

Banco danificado (situação sinalizada em 
2015) 
 

Vestiário 1 utilizado pelos alunos com 
pichações e em estado precário de 
conservação (situação sinalizada desde 
2013) 
 

Lâmpadas queimadas - vestiário 1 
 

Vestiário 2 desativado (situação sinalizada 
desde 2013) 
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Escola Municipal Presidente Eurico Dutra 
 

Infiltração (situação sinalizada desde 2014) 
 

Infiltração 
 

Rachadura (situação sinalizada em 2015) 
 

Calha danificada (situação sinalizada desde 
2014) 
 

Alambrado danificado (situação sinalizada em 
2015) 
 

Lâmpadas ausentes/queimadas (situação 
sinalizada desde 2014) 
 

Porta solta – armário para guarda de material 
de Educação Física 
 

Ausência de chuveiro (3 boxes) – vestiário 
masculino 
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Ausência de assento sanitário (1 boxe) – 
vestiário masculino 
 

Tubulação danificada – vestiário masculino 
 

Porta e maçaneta danificadas - vestiário 
masculino 
 

Lâmpadas ausentes/queimadas – vestiários 
masculino e feminino 
 

Infiltração - vestiário feminino 
 

Ausência de cuba na pia – vestiário feminino 
 

Ausência de chuveiro (1 boxe) – vestiário 
feminino 
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Escola Municipal Professor Souza Carneiro 
 

Fiação exposta 

 
Escola Municipal República do Líbano 
 

Equipamentos danificados (tabelas de 
basquete). Situação sinalizada desde 2014. 
 

Pichações 
 

Pichações (situação sinalizada desde 2014) 
 

Parede danificada (situação sinalizada em 
2015) 
 

Ausência de alambrado (situação sinalizada 
desde 2014) 

Ausência de tela de proteção (situação 
sinalizada desde 2014) 
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Ausência de lâmpadas (situação sinalizada 
desde 2014) 
 

Disjuntor danificado ocasionando ausência de 
luz na quadra (situação sinalizada desde 
2012) 
 

Ausência de tampas nos ralos 
 

Vestiários desativados (situação sinalizada 
desde 2012) e totalmente depredados 
(situação sinalizado em 2015) 

 
Escola Municipal Rodrigo Otávio 
 

Alambrado danificado 
 

Ausência de porta em todos os boxes de 
chuveiro - vestiários masculino e feminino 
(situação sinalizada em 2015) 

Fiação exposta - vestiário feminino 
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Escola Municipal Rotary 
 

Quadra descoberta (situação sinalizada 
desde 2012) 
 

Piso precário (situação sinalizada desde 
2010) 
 

Equipamentos danificados (tabelas de 
basquete). Situação sinalizada desde 2013. 
 

Alambrado danificado 
 

Alambrado danificado (situação sinalizada 
desde 2012) 
 

Rachadura - vestiário (situação sinalizada 
desde 2013) 
 

Rachadura - vestiário (situação sinalizada 
desde 2013) 
 

Vestiários desativados (situação sinalizada 
desde 2013) 
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Escola Municipal Ruy Barbosa 
 

Quadra descoberta (situação sinalizada 
desde 2011) 
 

Piso precário (situação sinalizada desde 
2014) 
 

Ausência de equipamentos (tabelas de 
basquete). Situação sinalizada desde 2011. 

Mobiliário armazenado ao ar livre  
 

 
Escola Municipal São Paulo 
 

Telhado danificado 
 

Piso danificado (situação sinalizada em 2015) 
 

Placas do piso desniveladas (situação 
sinalizada em 2015) 

Tela de proteção danificada 
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Estrutura de sustentação dos alambrados 
danificada 
 

Vestiários desativados (situação sinalizada 
em 2015) 

Queda de reboco - entrada dos vestiários 

 

 
Escola Municipal Tenente General Napion 
 

Piso danificado (situação sinalizada desde 
2012) 
 

Diversas colunas de sustentação da 
cobertura com queda de reboco e ferragem 
exposta (situação sinalizada desde 2014) 
 

Ausência de tela de proteção (situação 
sinalizada desde 2012) 

Ferro da cobertura da quadra solto (situação 
sinalizada desde 2014) 
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9 – CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DAS COZINHAS 
 
CIEP Operário Vicente Mariano 
 

Infiltração 
 

Infiltração - entrada da cozinha fundos 
 

Infiltração na parede da pia 
 

Coifa com defeito 
 

Freezer com defeito 
 

Freezer com defeito 
 

Geladeira com defeito 
 

Necessidade de manutenção nos fogões 
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Moedor com defeito 
 

Filtro de água com defeito 
 

Pia danificada  
 

Pia danificada  
 

Queda de revestimento  
 

Queda de revestimento 
 

Placa do piso danificada 
 

Panela de pressão com defeito 
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Ausência de balcão térmico 

 

 

Escola Municipal Anibal Freire 
 

Descascador com defeito 
 

Instalações sanitárias em comunicação direta 
com a área de preparação de alimentos 
(situação sinalizada em 2014) 

 

Escola Municipal Berlim 
 

Ausência de coifa (situação sinalizada em 
2014) 
 

Lâmpadas queimadas 

Fiação exposta Tubulação danificada 
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Instalações sanitárias em comunicação direta 
com a área de preparação de alimentos 
(situação sinalizada em 2014) 

 

 

Escola Municipal Brant Horta 
 

Ausência de coifa (situação sinalizada desde 
2014) 
 

Exaustor com defeito (situação sinalizada em 
2015) 
 

Moedor com defeito 
 

Vazamento de gás no fogão, conforme 
informado pelos manipuladores de alimentos. 

 

Escola Municipal Brasil 
 

Ausência de coifa (situação sinalizada em 
2015) 

Necessidade de manutenção do fogão 
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Moedor com defeito 
 

Fiação exposta (situação sinalizada em 2015) 
 

Queda de revestimento (situação sinalizada 
em 2015) 

 

 

Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes 
 

Ausência de coifa (situação sinalizada desde 
2014) 

Freezer danificado 
 

 

Escola Municipal Chile 
 

Ausência de coifa Fiação exposta 
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Vidro danificado no basculante 
 

Pintura danificada 
 

Necessidade de limpeza no piso 

 

 

Escola Municipal Conjunto Praia da Bandeira 
 

Ausência de coifa (situação sinalizada desde 
2014) 
 

Freezer com defeito 
 

Freezer com defeito 
 

Queda de reboco com ferragem exposta 
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Queda de reboco com ferragem exposta 
(situação sinalizada desde 2014) 
 

Liquidificador com defeito 
 

Extintor de incêndio vencido 
 

Tubulação danificada 
 

Mármore danificado  

 

 

Escola Municipal Cuba 
 

Ausência de coifa (situação sinalizada desde 
2014) 

Exaustor danificado (situação sinalizada em 
2015) 
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Escola Municipal Dilermando Cruz 
 

Ausência de coifa (situação sinalizada desde 
2014) 
 

Necessidade de manutenção do fogão 
(situação sinalizada em 2015) 
 

Ausência de extintor de incêndio 

 

 

Escola Municipal Dunshee de Abranches 
 

Ausência de coifa (situação sinalizada desde 
2014) 
 

Necessidade de manutenção nos fogões 
 

Instalações sanitárias em comunicação direta 
com a área de preparação de alimentos 
(situação sinalizada desde 2014) 
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Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado 
 

Ausência de coifa (situação sinalizada em 
2012 e 2013) 
 

Fogão com defeito 
 

Panela de pressão com defeito 
 

Moedor com defeito 
 

Vidro danificado no basculante Espaço reduzido (ver comentário) 

 
Comentário: O problema apontado na foto já havia sido sinalizado nos 
Relatórios de Visitas de 2011, 2012 e 2013 e, em resposta ao último  
(fls. 187v./188 do processo 40/3233/2013), a SME informou que por tratar-se de 
obra de grande porte, a ação foi inserida no planejamento de ações do 
Conservando, que deveria ser realizada entre dezembro de 2015 e janeiro de 
2016, pois durante a adequação do espaço, não poderia haver atendimento aos 
alunos quanto ao serviço de refeições. Acrescentou ainda que a Coordenadoria 
já havia solicitado à RIOURBE a elaboração do projeto de adequação do 
espaço através de Ofício. Tendo em vista que na ocasião da atual visita 
(março/2016) a situação da cozinha permanecia inalterada, solicita-se à SME 
que informe a esta Corte de Contas se foi elaborado o respectivo projeto e, em 
caso positivo, o resultado do mesmo. 
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Escola Municipal Grécia 
 

Ausência de coifa (situação sinalizada desde 
2014) 
 

Geladeira com defeito 
 

Lâmpadas queimadas 

 

 

Escola Municipal Jornalista Orlando Dantas 
 

Ausência de coifa (situação sinalizada em 
2015) 
 

Liquidificador com defeito 
 

Ausência de extintor de incêndio 
 

Instalações sanitárias em comunicação direta 
com a área de preparação de alimentos 
(situação sinalizada em 2015) 
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Escola Municipal Leonel Azevedo 
 

Coifa com defeito (situação sinalizada em 
2015) 
 

Pintura desgastada 
 

Lâmpadas queimadas 
 

Vidros danificados/ausentes no basculante 
 

Ausência de instalações hidráulicas para uso 
do descascador, conforme informado pela 
Direção. 

 

 

Escola Municipal Miguel Ângelo 
 

Ausência de coifa (situação sinalizada em 
2015) 

Processador com defeito (situação sinalizada 
em 2015) 
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Acrílico danificado 

 

 

Escola Municipal Nerval de Gouveia 
 

Ausência de coifa 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção. 
Situação sinalizada em 2014. 
 

Pintura desgastada (situação sinalizada em 
2014) 
 

Vidro danificado no basculante 
 

Tubulação danificada 
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Escola Municipal Odilon de Andrade 
 

Ausência de coifa (situação sinalizada desde 
2013) 
 

Geladeira com defeito 
 

Fiação exposta (situação sinalizada em 2015) 
 

Tubulação danificada 
 

Piso danificado (situação sinalizada em 2015) 
 

Queda de revestimento (situação sinalizada 
em 2015) 
 

Queda de revestimento e alvenaria danificada 
– próximo à entrada da despensa 
 

Ausência de porta (situação sinalizada em 
2015) 
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Instalações sanitárias em comunicação direta 
com a área de preparação e armazenamento 
de alimentos (geladeira e freezer do Estado 
no corredor). Situação sinalizada desde 2014. 

 

 

Escola Municipal Pedro Lessa 
 

Ausência de coifa (situação sinalizada desde 
2014) 
 

Infiltração (situação sinalizada em 2015) 
 

Liquidificador com defeito 
 

Descascador com defeito 
 

Tubulação danificada 
 

Queda de revestimento (situação sinalizada 
desde 2014) 
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Ausência de acabamento (situação sinalizada 
desde 2014) 
 

Instalações sanitárias em comunicação direta 
com a área de preparação de alimentos 
(situação sinalizada desde 2014) 

 

Escola Municipal Presidente Eurico Dutra 
 

Ausência de coifa (situação sinalizada desde 
2014) 
 

Ausência de instalações hidráulicas para uso 
do descascador, conforme informado pelos 
manipuladores de alimentos. 
 

Queda de revestimento (situação sinalizada 
em 2015) 

Ausência de vidro no passa prato 
 

 

Escola Municipal Professor Souza Carneiro 
 

Coifa com defeito Necessidade de manutenção do fogão 
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Instalações sanitárias em comunicação direta 
com a área de preparação de alimentos (ver 
comentário) 

 

 
Comentário: A Unidade, visitada no dia 29 de março de 2016, apresentava as 
instalações sanitárias utilizadas pelos manipuladores de alimentos em 
comunicação direta com a área de preparação de alimentos. Tendo em vista 
que a Resolução-RDC n° 216, de 15 de setembro de 2004, determina requisitos 
higiênico-sanitários gerais para serviços de alimentação aplicáveis em todo 
território nacional e que ela estabelece no item 4.1.12 que “As instalações 
sanitárias e os vestiários não devem se comunicar diretamente com a área de 
preparação e armazenamento de alimentos ou refeitórios, devendo ser 
mantidos organizados e em adequado estado de conservação”, deverá a 
jurisdicionada informar a esta Corte de Contas quais medidas serão 
efetivamente tomadas com o intuito de solucionar o problema descrito. 
 
Escola Municipal República do Líbano 
 

Ausência de 1 freezer, conforme informado 
pelos manipuladores de alimentos. 
 

Coifa com defeito (situação sinalizada desde 
2012) 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção 
(situação sinalizada desde 2014) 
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Escola Municipal Rodrigo Otávio 
 

Coifa com defeito 

 

Escola Municipal Roraima 
 

Ausência de coifa 
 

Necessidade de limpeza 
 

Descascador com defeito 
 

Moedor com defeito 
 

Instalações sanitárias em comunicação direta 
com a área de preparação de alimentos (ver 
comentário) 
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Comentário: A Unidade, visitada no dia 08 de março de 2016, apresentava as 
instalações sanitárias utilizadas pelos manipuladores de alimentos em 
comunicação direta com a área de preparação de alimentos. Tendo em vista 
que a Resolução-RDC n° 216, de 15 de setembro de 2004, determina requisitos 
higiênico-sanitários gerais para serviços de alimentação aplicáveis em todo 
território nacional e que ela estabelece no item 4.1.12 que “As instalações 
sanitárias e os vestiários não devem se comunicar diretamente com a área de 
preparação e armazenamento de alimentos ou refeitórios, devendo ser 
mantidos organizados e em adequado estado de conservação”, deverá a 
jurisdicionada informar a esta Corte de Contas quais medidas serão 
efetivamente tomadas com o intuito de solucionar o problema descrito. 
 
Escola Municipal Rotary 
 

Pintura desgastada (situação sinalizada 
desde 2014) 
 

Ausência de coifa (situação sinalizada desde 
2014) 
 

Necessidade de manutenção do fogão 
(situação sinalizada desde 2014) 
 

Ausência de instalações hidráulicas para uso 
do descascador, conforme informado pela 
Direção. Situação sinalizada desde 2014. 
 

Liquidificador com defeito  
 

Panela de pressão com defeito 
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Balcão térmico dando choque, conforme 
informado pelos manipuladores de alimentos. 
 

Vazamento de gás na mangueira do fogão, 
conforme informado pelos manipuladores de 
alimentos. 

 

Escola Municipal Ruy Barbosa 
 

Pintura desgastada 
 

Ausência de coifa (situação sinalizada desde 
2014) 

Instalações sanitárias em comunicação direta 
com a área de preparação de alimentos 
(situação sinalizada desde 2014) 

 

 

Escola Municipal São Paulo 
 

Queda de reboco e infiltração (situação 
sinalizada em 2015) 

Infiltração (situação sinalizada em 2015) 
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Coifa com defeito 
 

Tanque danificado (situação sinalizada em 
2015) 
 

Queda de revestimento (situação sinalizada 
em 2015) 

Queda de revestimento 
 

 

Escola Municipal Tenente General Napion 
 

Ausência de coifa (situação sinalizada desde 
2014) 
 

A Unidade possui apenas uma geladeira, o 
que é insuficiente, conforme informado pelos 
manipuladores de alimentos. 
 

Ausência de extintor de incêndio (situação 
sinalizada desde 2014) 
 

Instalações sanitárias em comunicação direta 
com a área de preparação de alimentos 
(situação sinalizada desde 2014) 
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10 – CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DOS DEPÓSITOS DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 
 

CIEP Operário Vicente Mariano 
 

Tela de proteção danificada  
 

Prateleira de madeira 
 

Mesas de madeira (material inadequado em 
despensa) e enferrujadas 
 

Alvenaria danificada 
 

Empoçamento na entrada da despensa 
oriunda do freezer com defeito 
 

Prateleiras de madeira e danificadas - área 
para guarda de panelas 
 

Ausência de forro - área para guarda de 
panelas 

Alimentos armazenados de forma inadequada  
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Escola Municipal Anibal Freire 
 

Instalações sanitárias em comunicação direta 
com a área de armazenamento de alimentos 
(situação sinalizada em 2014) 

 

Escola Municipal Berlim 
 

Alimentos armazenados sobre o piso sem 
proteção de paletes 
 

Instalações sanitárias em comunicação direta 
com a área de armazenamento de alimentos 
(situação sinalizada em 2014) 

 

Escola Municipal Brant Horta 
 

Ausência de tela de proteção milimétrica 
(situação sinalizada desde 2012) 
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Escola Municipal Brasil 
 

Extintor de incêndio vencido Maçaneta danificada 

 

Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes 
 

Queda de revestimento 
 

Lâmpadas queimadas 
 

Fiação exposta 

 

 

Escola Municipal Conjunto Praia da Bandeira 
 

Infiltração (situação sinalizada desde 2014) Infiltração (situação sinalizada em 2015) 
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Prateleiras enferrujadas (situação sinalizada 
desde 2014) 
 

Prateleira de madeira (situação sinalizada 
desde 2014) 
 

Queda de revestimento (situação sinalizada 
desde 2014) 

Lâmpadas queimadas 
 

 

Escola Municipal Cuba 
 

Queda de revestimento (situação sinalizada 
desde 2014) 
 

Revestimento danificado (situação sinalizada 
em 2015) 
 

Queda de revestimento (situação sinalizada 
em 2015) 
 

Queda de revestimento  
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Escola Municipal Dilermando Cruz 
 

Tela de proteção milimétrica danificada 

 

Escola Municipal Dunshee de Abranches 
 

Fiação exposta 
 

Instalações sanitárias em comunicação direta 
com a área de armazenamento de alimentos 
(situação sinalizada desde 2014) 

 

Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado 
 

Pintura desgastada 
 

Porta danificada 
 

Queda de revestimento Necessidade de limpeza 
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Escola Municipal Grécia 
 

Lâmpadas queimadas 

 

Escola Municipal Jornalista Orlando Dantas 
 

Ausência de tela de proteção milimétrica 
(situação sinalizada em 2015) 
 

Tela de proteção milimétrica danificada 
(situação sinalizada em 2015) 
 

Ausência de paletes 
 

Necessidade de limpeza no ventilador 
 

Instalações sanitárias em comunicação direta 
com a área de armazenamento de alimentos 
(situação sinalizada em 2015) 
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Escola Municipal Miguel Ângelo 
 

Ausência de tela de proteção milimétrica em 
parte da janela - área de freezeres 
 

Ausência de tela de proteção milimétrica - 
despensa de alimentos (situação sinalizada 
em 2012 e 2015) 
 

Porta danificada Lâmpadas queimadas 

 

Escola Municipal Nerval de Gouveia 
 

Lâmpadas queimadas 

 

Escola Municipal Odilon de Andrade 
 

Tela de proteção não milimétrica (situação 
sinalizada desde 2012) e vidro danificado no 
basculante (situação sinalizada desde 2013) 

Queda de reboco e alvenaria danificada 
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Escola Municipal Pedro Lessa 
 

Infiltração (situação sinalizada desde 2013) 
 

Alimentos armazenados sobre o piso sem 
proteção de paletes (situação sinalizada 
desde 2013) 

Instalações sanitárias em comunicação direta 
com a área de armazenamento de alimentos 
(situação sinalizada desde 2014) 

 

 

Escola Municipal Presidente Eurico Dutra 
 

Lâmpadas queimadas Piso danificado 

 

Escola Municipal Professor Souza Carneiro 
 

Instalações sanitárias em comunicação direta 
com a área de armazenamento de alimentos 
(ver comentário) 
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Comentário: A Unidade, visitada no dia 29 de março de 2016, apresentava as 
instalações sanitárias utilizadas pelos manipuladores de alimentos em 
comunicação direta com a área de armazenamento de alimentos. Tendo em 
vista que a Resolução-RDC n° 216, de 15 de setembro de 2004, determina 
requisitos higiênico-sanitários gerais para serviços de alimentação aplicáveis 
em todo território nacional e que ela estabelece no item 4.1.12 que “As 
instalações sanitárias e os vestiários não devem se comunicar diretamente com 
a área de preparação e armazenamento de alimentos ou refeitórios, devendo 
ser mantidos organizados e em adequado estado de conservação”, deverá a 
jurisdicionada informar a esta Corte de Contas quais medidas serão 
efetivamente tomadas com o intuito de solucionar o problema descrito. 
 
Escola Municipal República do Líbano 
 

Ausência de tela de proteção milimétrica 
(situação sinalizada desde 2012) 

Ausência de lâmpadas 
 

 

Escola Municipal Roraima 
 

Tela de proteção não milimétrica 
 

Instalações sanitárias em comunicação direta 
com a área de armazenamento de alimentos 
(ver comentário) 

 
Comentário: A Unidade, visitada no dia 08 de março de 2016, apresentava as 
instalações sanitárias utilizadas pelos manipuladores de alimentos em 
comunicação direta com a área de armazenamento de alimentos. Tendo em 
vista que a Resolução-RDC n° 216, de 15 de setembro de 2004, determina 
requisitos higiênico-sanitários gerais para serviços de alimentação aplicáveis 
em todo território nacional e que ela estabelece no item 4.1.12 que “As 
instalações sanitárias e os vestiários não devem se comunicar diretamente com 



 
 

SGCE – 3ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
 

Programa de Visitas às Escolas da Rede Municipal de Ensino 

 

 

 254

a área de preparação e armazenamento de alimentos ou refeitórios, devendo 
ser mantidos organizados e em adequado estado de conservação”, deverá a 
jurisdicionada informar a esta Corte de Contas quais medidas serão 
efetivamente tomadas com o intuito de solucionar o problema descrito. 
 
Escola Municipal Rotary 
 

Cadeiras sendo usadas como prateleiras. 
Situação sinalizada em 2015. 

 

Escola Municipal Ruy Barbosa 
 

Instalações sanitárias em comunicação direta 
com a área de armazenamento de alimentos 
(situação sinalizada desde 2014) 

 

Escola Municipal São Paulo 
 

Infiltração (situação sinalizada em 2015) 
 

Infiltração (situação sinalizada em 2015) 
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Infiltração (situação sinalizada em 2015) 
 

Infiltração 
 

Lâmpadas queimadas 
 

Fiação exposta  
 

Revestimento danificado 
 

Prateleiras de alvenaria danificadas (situação 
sinalizada em 2015) 

 

Escola Municipal Tenente General Napion 
 

Instalações sanitárias em comunicação direta 
com a área de armazenamento de alimentos 
(situação sinalizada desde 2014) 
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11 – CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DOS REFEITÓRIOS 
 

CIEP Operário Vicente Mariano 
 

Infiltração 
 

Queda de reboco 
 

Queda de reboco  
 

Pintura desgastada 
 

Lâmpadas queimadas 
 

Mangueira de combate a incêndio mal 
acondicionada 

 

Escola Municipal Anibal Freire 
 

Ventilador com defeito Pintura desgastada 
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Queda de reboco 

 

 

Escola Municipal Berlim 
 

Mesa danificada 
 

Ausência de ventilador de parede (só tem 
ventilador de teto) 

 

Escola Municipal Brant Horta 
 

Infiltração 
 

Infiltração 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção. 
Situação sinalizada desde 2014. 

Ventilador com defeito 
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Queda de reboco (situação sinalizada em 
2015) 

Extintor de incêndio vencido 
 

 

Escola Municipal Brasil 
 

Ventilador com defeito e com fiação exposta Fiação exposta 

 

Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção 
(situação sinalizada em 2015). 
 

Lâmpadas queimadas 
 

Vidro danificado no basculante Ausência de grade de proteção no ventilador 
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Extintor de incêndio vencido 

 

 

Escola Municipal Chile 
 

Pintura danificada 
 

Ventilador com defeito 
 

Único ralo existente sem grelhas que 
permitam seu fechamento e piso sem 
escoamento adequado, dificultando a limpeza 
do refeitório, conforme informado pelos 
manipuladores de alimentos.  
 

Necessidade de limpeza no piso 
 

Tubulação danificada 
 

Necessidade de recarga de extintor de 
incêndio, conforme manômetro. 
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Escola Municipal Conjunto Praia da Bandeira 
 

Cadeiras danificadas (situação sinalizada 
desde 2014) 
 

Quantitativo de mobiliário insuficiente para o 
atendimento aos alunos, conforme informado 
pela Direção. Situação sinalizada em 2015. 

Queda de reboco com ferragem exposta 

 

 

Escola Municipal Cuba 
 

Ventilador com defeito e com fiação exposta Queda de revestimento 

 

Escola Municipal Dilermando Cruz 
 

Ventilador danificado 
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Escola Municipal Dunshee de Abranches 
 

Mobiliário danificado (situação sinalizada em 
2015) 

 

Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado 
 

Presença inadequada de diversos 
equipamentos no refeitório 

Capacidade limitada (ver comentário) 

 
Comentário: Na ocasião da visita (março/2016), constatou-se que o refeitório 
possuía mobiliário para atendimento a 30 alunos por vez. Além disso, a Direção 
informou que a Unidade possuía 535 alunos, bem como disponibilizava 40 
minutos ao longo dos dois turnos de funcionamento da Unidade para o almoço 
dos estudantes. Assim, utilizando-se de uma média de tempo de 5 minutos para 
cada aluno finalizar sua refeição, constatou-se que o percentual máximo de 
atendimento do refeitório estava em 44% do total de alunos da Unidade. Insta 
mencionar que a Direção da Unidade informou ainda que o número de refeições 
servidas aos estudantes corresponde, em média, a 50% do total de alunos. 
Tendo em vista o anteriormente exposto e considerando-se o interesse em 
viabilizar o aumento da capacidade do refeitório, recomenda-se à jurisdicionada 
que avalie a possibilidade de adequações no tempo total disponibilizado ao 
longo dos dois turnos de atendimento da Unidade e/ou no quantitativo de 
mobiliário disponível no espaço em questão. 
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Escola Municipal Grécia 
 

Lâmpadas ausentes/queimadas 
 

Ventilador com defeito 
 

Vidro danificado no basculante 

 

 

Escola Municipal João Barbalho 
 

Ausência de 1 ventilador 

 

Escola Municipal Jornalista Orlando Dantas 
 

Cadeiras danificadas Interruptor danificado e com fiação exposta 
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Escola Municipal Leonel Azevedo 
 

Revestimento danificado - refeitório 2 

 

Escola Municipal Miguel Ângelo 
 

Ventilador com defeito 

 

Escola Municipal Nerval de Gouveia 
 

Pintura desgastada decorrente de infiltração 
sanada, conforme informado pela Direção. 

Piso danificado 
 

 

Escola Municipal Odilon de Andrade 
 

Ausência de revestimento 
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Escola Municipal Pedro Lessa 
 

Infiltração 
 

Queda de reboco 
 

Ausência de mangueira de combate a 
incêndio e compartimento danificado 

 

 

Escola Municipal Presidente Eurico Dutra 
 

Lâmpadas ausentes/queimadas 
 

Pintura desgastada (situação sinalizada em 
2015) 
 

Pintura desgastada – entrada do refeitório 
(situação sinalizada em 2015) 

Ausência de vidro no basculante 
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Escola Municipal República do Líbano 
 

Infiltração 
 

Lâmpadas queimadas  
 

Vidros danificados/ausentes nos basculantes 
(situação sinalizada em 2015) 

 

 

Escola Municipal Rodrigo Otávio 
 

Ventilador com defeito 

 

Escola Municipal Roraima 
 

Infiltração Queda de reboco 
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Rachadura 
 

Rachadura 
 

Rachadura 
 

Pintura desgastada 
 

Ausência de grade de proteção no ventilador Banco danificado 

 

Escola Municipal Rotary 
 

Infiltração 
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Escola Municipal São Paulo 
 

Infiltração - entrada do refeitório (situação 
sinalizada em 2012 e 2015) 
 

Infiltração (situação sinalizada em 2012 e 
2015) 
 

Infiltração (situação sinalizada em 2015) 
 

Infiltração (situação sinalizada em 2015) 
 

Mobiliário danificado 

 

 

Escola Municipal Tenente General Napion 
 

Ausência de grade de proteção no ventilador 
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12 – CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS 
 
 

No que se refere ao Certificado de Aprovação, documento expedido pelo 
Corpo de Bombeiros, insta mencionar que as direções das Unidades a seguir 
não apresentaram o mesmo: 

 
Unidade Nome 
0410003 Escola Municipal Ruy Barbosa 
0410004 Escola Municipal Pedro Lessa 
0410005 Escola Municipal João Barbalho 
0410009 Escola Municipal Dilermando Cruz 
0410010 Escola Municipal Nerval de Gouveia 
0410016 Escola Municipal Chile 
0410018 Escola Municipal Berlim 
0410021 Escola Municipal Brasil 
0410022 Escola Municipal Odilon de Andrade 
0410025 Escola Municipal Anibal Freire 
0411005 Escola Municipal Presidente Eurico Dutra 
0411008 Escola Municipal Professor Souza Carneiro 
0411010 Escola Municipal Brant Horta 
0411020 Escola Municipal Grécia 
0411021 Escola Municipal Miguel Ângelo 
0411028 Escola Municipal São Paulo 
0420001 Escola Municipal Cuba 
0420004 Escola Municipal Jornalista Orlando Dantas 
0420005 Escola Municipal Dunshee de Abranches 
0420007 Escola Municipal Rotary 
0420012 Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes 
0420015 Escola Municipal Leonel Azevedo 
0420019 Escola Municipal Rodrigo Otávio 
0420031 Escola Municipal Conjunto Praia da Bandeira 
0430005 Escola Municipal Tenente General Napion 
0430204 CIEP Operário Vicente Mariano 
0431007 Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado 
0431009 Escola Municipal Roraima 
0431018 Escola Municipal República do Líbano 

 
 
Releva mencionar que nenhuma das direções das Unidades visitadas 

apresentaram o Certificado em questão. 
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13 – SERVIÇOS DE LIMPEZA 
 
 

O grupo de visitas às escolas realizou uma pesquisa de satisfação com 
as Direções das Unidades Escolares para averiguar se os serviços prestados 
para limpeza e higienização estão sendo executados adequadamente. Insta 
mencionar que tais serviços estavam sendo realizados pela COMLURB em 27 
Escolas visitadas e pela empresa Taurus Services LTDA em 2 Escolas 
visitadas. 

 
Outrossim, cabe destacar que, conforme informado pelas Direções das 

Unidades atendidas pela COMLURB, foram obtidos os seguintes resultados da 
pesquisa de satisfação sobre os serviços prestados para limpeza e 
higienização: 

 
• Em 22% das Unidades Escolares, os serviços prestados pela 

COMLURB foram avaliados como plenamente satisfatórios; 
• Em 52% das Unidades Escolares, os serviços foram avaliados 

pontualmente insatisfatórios, pois, embora tenham considerado a 
prestação do serviço satisfatória, sinalizaram a existência de 
alguns itens que podem ser melhorados e 

•  Em 26% das Unidades Escolares, os serviços executados pela 
COMLURB foram considerados insatisfatórios. 

 
A título de ilustração, os resultados obtidos serão representados no 

gráfico abaixo: 
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Ademais, insta mencionar que as Unidades Escolares que consideraram 
o serviço prestado pela COMLURB pontualmente insatisfatório ou insatisfatório 
sinalizaram a existência de problemas em alguns aspectos, conforme 
demonstrado no gráfico a seguir: 
 
 

 
 

Além disso, no que tange às 02 Unidades Escolares atendidas pela 
empresa Taurus Services LTDA, cabe destacar que, conforme informado pelas 
Direções destas Unidades, os serviços executados pela empresa Taurus 
Services LTDA foram considerados pontualmente insatisfatórios, pois, embora 
tenham considerado a prestação do serviço satisfatória, sinalizaram a 
existência de alguns itens que podem ser melhorados. Insta mencionar que 
foram sinalizados problemas referentes ao quantitativo de funcionários em uma 
das Unidades e, na outra, foram apontadas fragilidades quanto à reposição dos 
funcionários e à quantidade do material fornecido. 
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14 – CONCLUSÃO 
 
 

Diante do exposto, manifestamo-nos pela baixa dos autos em diligência a 
fim de que a Secretaria Municipal de Educação – SME preste, detalhadamente, 
os devidos esclarecimentos sobre os itens apontados no presente Relatório. 
 
 

Em 08 de junho de 2016 
 
 
 
     Márcia Matos de Jesus                                Magna Regina Regis de Andrada 
 Auditora de Controle Externo                             Auditora de Controle Externo 
             40/900.185-0                                                      40/901.674-2 


