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Por que os Planos Municipais de Educação  
são essenciais para a gestão? 

• O PNE possui previsão constitucional (art. 214 da CF): deverá articular 
o SNE em regime de colaboração e define diretrizes, objetivos, metas 
e estratégias; PNE deve ser levado em conta na distribuição dos 
recursos do Fundeb (art. 212-A, X, CF). 
• Lei n. 14.113/2020. Art. 18, § 3º:  ”A Comissão Intergovernamental de 

Financiamento para a Educação Básica de Qualidade exercerá suas 
competências em observância às garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e 
IV do caput do art. 208 da Constituição Federal e às metas do Plano Nacional 
de Educação.” 

 
MEC criou a Plataforma +PNE, para monitoramento dos Planos Estadual e Municipais de 

Educação (Portaria n. 41, de 25/01/2021) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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Por que os Planos Municipais de Educação  
são essenciais para a gestão? 

• Plano de Educação: ferramenta que permite uma gestão focada nos resultados 
entregues à sociedade. Gestores podem avaliar resultados, corrigir rumos e 
prestar contas à população. 

• Avaliação de política pública possui previsão constitucional: 

• "Art. 37. (...) § 16. Os órgãos e entidades da administração pública, individual 
ou conjuntamente, devem realizar avaliação das políticas públicas, inclusive 
com divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados, na 
forma da lei.“ 

• PPA, LOA e LDO devem observar, no que couber, os resultados do 
monitoramento e avaliação (art. 165, § 16). 

 Monitoramento e Avaliação da execução do Plano de Educação facilita a melhor alocação de 
recursos e o controle de custos. A comissão de monitoramento do seu Estado/Município é 

atuante? Dispõe de dados sólidos sobre as metas? 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm
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O papel dos Tribunais de Contas  
no acompanhamento dos Planos de Educação 

• Tribunais de Contas realizam a fiscalização contábil financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial da administração pública, 
quanto à legalidade, legitimidade e economicidade (art. 70 da 
Constituição). 

•  Como os Tribunais fiscalizam a aplicação dos recursos da educação na 
área municipal? 
• Emissão de parecer prévio sobre as contas anuais dos Prefeitos, para 

julgamento pela Câmara. Observância do mínimo constitucional em 
manutenção e desenvolvimento do ensino. FUNDEB. Conselhos. 

•  Julgar as contas dos administradores que ordenam despesas. 

• Auditorias, Inspeções, Denúncias e Representações. 



O papel dos Tribunais de Contas  
no acompanhamento dos Planos de Educação 

• Tribunais de Contas podem verificar os atos da administração para 
observar se a despesa pública está adequada às previsões dos Planos 
Municipais de Educação (PME): Exemplos: 
• As obras da educação estão baseadas na oferta de vagas exigida pelos Planos (Metas 1,2,3 e 

4)? 

• O Município contrata ACTs apenas para funções excepcionais e temporárias, e em 
observância ao mínimo de efetivos previstos no Plano de Educação? 

• O Município prevê em seus orçamentos recursos para as metas e estratégias do Plano 
Municipal de Educação? 

• A aquisição de insumos (ex.,material didático, merenda, recursos tecnológicos, transporte) 
observa, além da legalidade quanto à licitação e normas de despesa pública, o planejamento 
do PME? 

• O Município atende à meta 19 (ex., regularidade da nomeação do diretor após consulta à 
comunidade e seguindo critérios de gestão). 

 



O papel dos Tribunais de Contas  
no acompanhamento dos Planos de Educação 

• Comitê Técnico de Educação do Instituto Rui Barbosa auxilia os 
Tribunais de Contas na melhoria das ações de fiscalização e emissão 
de orientações aos gestores públicos (Comitê Técnico de Educação | 
IRB - Instituto Rui Barbosa (irbcontas.org.br) 

 

https://irbcontas.org.br/comite/comite-tecnico-de-educacao/
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A atuação do Tribunal de Contas 
 de Santa Catarina 

•    



A atuação do Tribunal de Contas  
de Santa Catarina 

•    



Acompanhamento dos  
Planos Municipais de Educação 

• Acordo de Cooperação Técnica para o desenvolvimento de painéis 
eletrônicos para o acompanhamento do PEE e PMEs.  
• Participantes do Acordo: Tribunal de Contas, Ministério Público, Ministério Público de Contas, 

Undime/SC, Federação Catarinense dos Municípios (FECAM), Assembleia Legislativa, 
Secretaria de Estado da Educação, Conselho Estadual de Educação, UNCME/SC, Universidade 
do Estado de Santa Catarina (UDESC). 

• TCE/SC atualizou a estimativa populacional para cada Município, conforme os estratos etários 
do PNE.  

• Indicador de infraestrutura das redes municipal e estadual, desenvolvido pelo Projeto 
Integrar (TCU, OCDE, Tribunais de Contas Estaduais e de Municípios), será integrado ao Painel 
da Meta 7. 

• Painel da Meta 20 (financiamento da educação) será disponibilizado na internet. 

 

 



Acompanhamento dos  
Planos Municipais de Educação – Meta 20 



Acompanhamento dos  
Planos Municipais de Educação – Meta 20 



Acompanhamento dos  
Planos Municipais de Educação – Meta 20 



Acompanhamento dos  
Planos Municipais de Educação – Meta 20 



Acompanhamento dos  
Planos Municipais de Educação – Meta 20 

 



Acompanhamento dos  
Planos Municipais de Educação - Orçamento 

• Art. 10 da Lei nº 13.005/2014: “O plano plurianual, as diretrizes 
orçamentárias e os orçamentos anuais da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios serão formulados de maneira a 
assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com 
as diretrizes, metas e estratégias deste PNE e com os respectivos 
planos de educação, a fim de viabilizar sua plena execução”. 

 
 

 

 

Estado e Municípios devem informar ao Tribunal de Contas a 
adequação da despesa ao Plano Municipal de Educação. 



Acompanhamento dos  
Planos Municipais de Educação - Orçamento 

 
 

 

 



Acompanhamento dos  
Planos Municipais de Educação - Orçamento 

 
Orçamento e metas do Plano Estadual de Educação de Santa Catarina 

  https://www.youtube.com/watch?v=RRH1dQ0ukEg 

 

Orçamento e metas do Plano Municipal de Brusque (SC) 

  https://www.youtube.com/watch?v=Qg8UyDu7mHU 
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Acompanhamento dos  
Planos Municipais de Educação  

 
 

 

Municípios devem monitorar periodicamente seus planos e basear suas ações nos objetivos 
e resultados. Elaborar planos operacionais 

Ex.: Plano Municipal de Educação de Fraiburgo (planomunicipaleducacaofraiburgo.blogspot.com) 

Secretarias de Educação devem estabelecer uma rotina com as Secretarias de Fazenda, para 
elaboração dos orçamentos.  

Em razão da pandemia, deve haver planos específicos de emergência. Exemplo: busca ativa, 
alfabetização, tempo integral, capacitação dos professores. 

https://planomunicipaleducacaofraiburgo.blogspot.com/


Um exemplo de colaboração 

 

•Plano Estadual de Contingência da Educação 
(PLANCON-EDU-COVID 19) 

https://www.defesacivil.sc.gov.br/noticias/notas-
oficiais/plano-de-contingencia-da-educação/ 

 
 



 

 
 


