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Justificativa 

O Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei n. 13.005/2014, estabeleceu diretrizes, metas e estratégias da 
educação para serem alcançadas pelos entes federativos no prazo de até 10 anos, com o escopo de garantir uma 
educação pública de qualidade para todos os alunos e, com isso, promover a construção de uma sociedade mais 
livre, justa e solidária (CF, art. 3º). Todos os Estados e Municípios, por sua vez, aprovaram seus próprios planos em 
consonância com o plano nacional, complementando o documento federal de acordo com as competências 
regionais e locais, de modo a criar instâncias de atuação definidas em lei e conferir mais efetividade e legitimidade 
aos objetivos decenais.  

Todavia, não existe ainda um diagnóstico da situação atual dos municípios que possa servir como referência para 
alcançar as metas prioritárias, deixando gestores alheios aos planos e impossibilitando a atuação dos órgãos de 
controle de forma segura, resolutiva e baseada em evidências. Por se tratar de lei, compete ao Ministério Público 
fiscalizar a sua implementação, o que pode e deve ser feito desde logo, a partir de ações estruturantes e com 
ênfase no orçamento e no planejamento da execução das metas e estratégias do plano, a fim de que, ao final do 
decênio, possamos assegurar a todas as crianças e adolescentes uma educação que garanta o “pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (CF, art. 
205). 
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Objetivo Geral 

Acompanhar e monitorar a execução das metas e estratégias dos Planos Estadual e Municipais de Educação 
passíveis de levantamento estatístico e fornecer suporte material e teórico às Promotorias de Justiça da Infância e 
Juventude para, de forma resolutiva, privilegiar a vinculação orçamentária das metas e estratégias dos planos de 
educação no orçamento público e aperfeiçoar a gestão e o planejamento da política educacional. 

 

Objetivos Específicos 

• Monitoramento de metas e estratégias prioritárias 

• Criação de relatórios sobre situação do cumprimento de cada uma das metas prioritárias 

• Elaboração de recomendações, com viés resolutivo, direcionadas aos gestores municipais e estadual para 
concentrar esforços no sentido de cumprir a meta de interesse 

• Cumprimento da Meta 1 do Plano Municipal no que diz respeito às creches 

• Cumprimento da Meta 2 do Plano Municipal quanto ao atendimento e conclusão do Ensino Fundamental na 
idade recomendada 



Grupo Gestor 

4 

• Parceria em 2018 com TCE/SC e MPC/SC com o intuito de levantar dados conjuntamente para a criação dos 
painéis, além de definir a base de dados padrão para fiscalizar os entes pelos Órgãos de Controle. 

• Percebeu-se no decorrer dos trabalhos que os painéis tiveram especial atenção dos órgãos representativos da 
política educacional no Estado e Município, por isso, em setembro de 2019, houve assinatura de Acordo de 
Cooperação entre MPSC, TCE/SC, MPC/SC, Governo do Estado de Santa Catarina, Assembleia Legislativa de 
Santa Catarina (ALESC), Federação Catarinense de Municípios (FECAM), União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação em Santa Catarina (UNDIME/SC), Conselho Estadual de Educação (CEE/SC), União 
Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME/SC) e Universidade do Estado de Santa Catarina 
(UDESC) para reconhecer os painéis elaborados pelo MPSC e pelo TCE/SC como a base de dados oficial do 
monitoramento dos planos em Santa Catarina. 
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• Painéis de Monitoramento da Meta 1 e Meta 2 dos Planos Municipais de Educação 
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Painel da situação da Creche 



Entregas 

7 

Painel da situação da Pré-escola 
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Painel da situação do Ensino fundamental 
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Painel da situação quanto à conclusão na idade recomendada 
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Painel da situação quanto à conclusão na idade recomendada na trajetória escolar 
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Relatório de Monitoramento da Meta 1 do Plano Municipal de Educação 

https://www.mpsc.mp.br/programas/relatorios-planos-municipais-educacao  
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• Eixos de atuação voltados para o cumprimento do princípio da prioridade absoluta em seu aspecto orçamentário e 
alcance da Meta 1 por meio da execução de suas estratégias; 

• Instituição da Mesa de Diálogo, entre o Ministério Público, Poder Executivo, Poder Legislativo, Conselho Municipal de 
Educação e Fórum Municipal de Educação (onde houver), para um debate republicano e construtivo com vistas ao 
acompanhamento sistemático do Plano Municipal de Educação; 

• Acompanhamento da execução das estratégias por meio de Plano de Ação, a fim de estimular um controle prospectivo 
quanto ao cumprimento da Meta; 

• Futura reprodução da metodologia para acompanhamento de outras metas. 

Recomendação para a Meta 1 
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• Reuniões periódicas com representantes dos signatários do Acordo de Cooperação, com a homologação de dados dos 
painéis produzidos, além do planejamento de ações para levantamento de dados das próximas metas; 

• Diversas reuniões com os representantes dos Órgãos de Controle para operacionalizar a construção dos painéis e 
coletar dados; 

• Apresentações dos painéis e da proposta de monitoramento em eventos estaduais da UNDIME/SC, do TCE/SC e do 
NISA, Fórum Estadual de Educação, além de várias apresentações a convite de entidades ou por iniciativa do MPSC; 

• Integração com a ALESC em 2019 para realização de apresentações em todas as regiões do estado nos Seminários de 
Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais de Educação; 

• Início do acompanhamento por Promotores de Justiça do cumprimento do Plano Municipal de Educação em 2020, por 
meio de suporte material do CIJ e com base nos painéis e relatórios de monitoramento, de forma a incentivar e auxiliar 
o planejamento adequado da política da educação baseada em evidências; 

• Instauração de procedimentos pelo MPSC para acompanhar o cumprimento do Plano de Educação em mais de 90 
municípios catarinenses. 

• Divulgação na imprensa do lançamento dos Relatórios de Monitoramento da Meta 1, com grande repercussão no 
Estado. 
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Muito obrigado! 
Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude 

cij@mpsc.mp.br 
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