
Inovações na fiscalização da 
educação no TCM-BA

Março/2020





www.menti.com

 Perfil do grupo

 Conhecimento prévio



Fiscalização da Educação

CF art. 70 a 75

Legalidade

Legitimidade

Economicidade

Efetividade=

Acesso 
e 

Qualidade 



Observações dos trabalhos de campo 

Núcleo de Acompanhamento 

e Monitoramento de 

Políticas Públicas da Educação



Município X

• Aplicação no MDE: 25% (2017)

• Aplicação do Fundeb para 
profissionais do magistério: 78% 
(2017)

Livros didáticos compartilhado entre alunos 
dos dois turnos escolares



Município Y

• Aplicação no MDE: 28% (2017)

• Aplicação do Fundeb para 
profissionais do magistério: 91% (2017)

Único banheiro da escola: sem 
instalações hidrossanitárias



Local de preparo da merenda escolar



Município Z
Recursos aplicados em educação nos últimos 5 anos

Recursos 
aplicados 

X
 Exercício

2017 2016 2015 2014 2013

25% MDE 25% 25% 25% 25% 27,5%

60% Fundeb 66% 65% 61% 64% 65,1%

Fonte: Parecer Prévio TCM-BA



Município Z
Números da educação 

Aprendizagem 2017
Proporção de alunos que aprenderam o adequado (Meta 70%)

Competência

Município
alunos 
5º ano

Bahia
alunos 
5º ano

Município
Alunos
 9º ano

Bahia
alunos 
9º ano

Português 17% 40% 4% 20%

Matemática 7% 25% 1% 7%

Ideb 2017
 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Meta 6)

Ideb 3,8 4,7 2,4 3,4

Fonte: Prova Brasil 2017, Inep, Qedu



Existem 
números $em cifrão

que são competência 
dos 

Tribunais de Contas



Resolução da Associação dos 
Membros dos Tribunais de 
Contas do Brasil-Atricon 

nº 003/2015



Resolução Atricon nº 3/2015

Diretriz 2

▸ "2. O controle externo da educação abrangerá não apenas 

a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e 

patrimonial, mas também avaliará, quantitativa e 

qualitativamente, a evolução de cumprimento das 

metas e estratégias previstas no PNE (...).



Atuação no ciclo de políticas públicas da 
educação

Recursos
 Financeiros
 Humanos
 Materiais

Resultado
 Aprendizagem



Plano Nacional de Educação

União Plano Nacional 
2014 a 2024

Estados

Municípios Municipais 
Planos

O PNE 

determina 

DIRETRIZES, 

METAS e 

ESTRATÉGIAS 

para a política 

educacional.

Plano Estadual 
2016 a 2026



Plano Nacional de Educação-PNE



Plano Nacional de Educação-PNE
Meta 20

Estratégia 20.4 

fortalecer os mecanismos e os instrumentos que 

assegurem (...) a transparência e o controle social na 

utilização dos recursos públicos aplicados em educação, 

(...) com a colaboração (...) [dos] Tribunais de Contas.



Linha do tempo
Regulamentação da fiscalização do PNE

Resolução Atricon 

nº 03/2015
06/12/2015

• Aprova as Diretrizes de 
Controle Externo 
relacionadas à temática 
“Controle externo nas 
despesas com 
educação”

Resolução TCM 

nº 1364/2017
20/12/2017

• Institui o Plano de 
fiscalização 'Educação é 
da Nossa Conta', com o 
objetivo de desenvolver 
estudos e propor 
medidas capazes de 
induzir o atendimento 
das metas e estratégias 
dos planos de 
educação nacional, 
estaduais e municipais.

Criação do Comitê 
Técnico de 

Educação CTE-IRB
20/09/2018

• Visa o aprimoramento 
das práticas de controle 
externo na área da 
educação através da 
proposição de medidas 
capazes de induzir o 
atendimento das metas 
e estratégias dos 
planos de educação.

PNE 

nº 13.005/2014
25/06/2014

• Aprova o Plano Nacional 
de Educação – PNE e 
dá outras providências.



Tecnologia da InformaçãoFormação e Capacitação
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DivulgaçãoControle Social

Educação é da nossa conta
Dimensões do projeto

Auditoria



Novos caminhos 
para o controle 
externo de 
políticas públicas 
da educação



Dimensões de atuação do Núcleo de Acompanhamento e 
Monitoramento de Políticas Públicas da Educação

Ações de Articulação

Tecnologia da Informação

Controle Social

Auditoria

Formação e Capacitação



Dimensões de atuação do Núcleo de Acompanhamento e 
Monitoramento de Políticas Públicas da Educação

Ações de Articulação

Tecnologia da Informação

Controle Social

Auditoria

Formação e Capacitação



Ações de articulação



Ações de articulação – CTE/IRB
Projeto Educação que faz a diferença



Todos os 
Tribunais de 
Contas com 
jurisdição 
municipal

Participantes do projeto:

Projeto Educação que faz a diferença



Mapeamento das redes de ensino municipais do país com bons 
resultados no Ensino Fundamental.

Objetivos

Reconhecer e dar visibilidade a 

redes de ensino que realizam 

trabalho de destaque;

Identificar e documentar as 

práticas de gestão,  

acompanhamento pedagógico e 

administrativo adotados por 

essas redes, servindo de 

inspiração para outras redes de 

ensino;

Oferecer uma contribuição 

efetiva, por parte dos Tribunais 

de Contas, à concretização da 

política pública da educação 

com equidade e qualidade.

Projeto Educação que faz a diferença



Categorias das redes em que foram identificadas boas práticas

Redes de 
Excelência

Alcançaram
indicadores

de qualidade
e com

equidade
expressivos

Bom Percurso 

Boa
evolução

nos últimos
anos, mas
ainda não
atingiram

indicadores
positivos

Destaque 
Regional

Respeitam
critérios

mínimos de
qualidade

Projeto Educação que faz a diferença



Números do projeto na Bahia

3 municípios visitados

3.395 km de viagem

5 escolas visitadas

cerca de 52 horas de entrevistas com:
• secretários de educação
• servidores das secretarias de educação
• diretores e coordenadores
• professores
• alunos

Projeto Educação que faz a diferença





Dimensões de atuação do Núcleo de Acompanhamento e 
Monitoramento de Políticas Públicas da Educação

Ações de Articulação

Tecnologia da Informação

Controle Social

Auditoria

Formação e Capacitação



Tecnologia da Informação



Tecnologia da Informação
Compatibilização de base de dados em educação 

SIGA
SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTÃO E AUDITORIA

X



Dimensões de atuação do Núcleo de Acompanhamento e 
Monitoramento de Políticas Públicas da Educação

Ações de Articulação

Tecnologia da Informação

Controle Social

Auditoria

Formação e Capacitação



Controle Social

Cartilha para Conselhos Municipais de 
Educação (parceria com o CTE-IRB)

Diagnóstico dos Conselhos Municipais de 
Educação

Aplicativo “Na ponta do lápis”



Dimensões de atuação do Núcleo de Acompanhamento e 
Monitoramento de Políticas Públicas da Educação

Ações de Articulação

Tecnologia da Informação

Controle Social

Formação e Capacitação

Auditoria



Formação e Capacitação

Curso EAD “Capacitação de Conselheiros 
Municipais de Educação” (parceria com o 
CTE-IRB)

Seminário Educação é da nossa conta 
• Agosto/2017
• Dezembro/2018
• Março/2020



Dimensões de atuação do Núcleo de Acompanhamento e 
Monitoramento de Políticas Públicas da Educação

Ações de Articulação

Tecnologia da Informação

Controle Social

Formação e Capacitação

Auditoria



Auditoria

Matriz de risco da educação

Auditoria operacional com foco em meta 
do PNE

Informações sobre metas do PNE no 
Pronunciamento Técnico



Auditoria





Objetivo 

Desenvolver estratégia de controle:

- para seleção de ações de controle com base em risco;

- com uso de indicadores de governança e de desempenho.

Objetivo: fortalecer a atuação coordenada do sistema de controle externo 

brasileiro e contribuir para o aprimoramento dos serviços prestados ao 

cidadão. 



30 Pontos focais +
Stakeholders internos

30 Pontos focais +
Stakeholders internos

Tribunais de Contas
brasileiros

ACAC
RORO

CECE

PBPB

BABA

MGMG

PRPR

RSRS

TCUTCU

Equipes 
Governança e Educação

Equipes 
Governança e Educação

Parceiros 



Fase 1 (2018)
Engajamento de 

stakeholders

Referencial analítico

Fase 2 (2019)
Modelos de 

indicadores de 
governança e de 

desempenho

Fase 3 (2020)
Testes-piloto

Relatórios Finais

Guia Referencial

Etapas do Projeto Integrar 
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 Conhecer o objeto



Auditoria







Parecer da SEI 

referente à 

avaliação da 

metodologia do 

IPEM

O indicador atende ao objetivo proposto, 
qual seja, avaliar a consecução de um 
conjunto de metas na área educacional

O indicador atende ao objetivo proposto, 
qual seja, avaliar a consecução de um 
conjunto de metas na área educacional

Neste sentido, entende-se que o 
indicador é metodologicamente robusto 
e atinge o objetivo proposto.

Neste sentido, entende-se que o 
indicador é metodologicamente robusto 
e atinge o objetivo proposto.





Dimensão Desempenho da Gestão

• percentual de atingimento da meta

Meta 1 – Acesso à creche e universalização da pré-escola

• percentual de atingimento da meta

Meta 2 – Universalização do ensino fundamental

• percentual de atingimento da meta

Meta 3 – Universalização do ensino médio

• dimensão da educação

IEGM – Índice de Efetividade da Gestão Municipal



Dimensão Desempenho dos estudantes

Meta 5 – Proficiência em leitura, escrita e matemática

Meta 7 – Qualidade da educação básica - IDEB



Dimensão Cumprimento das Obrigações 
Legais

Aplicação do mínimo de 25% do MDE

Aplicação do mínimo de 60% do Fundeb

Apresentação do parecer do Conselho do 
Fundeb

Cumprimento do piso nacional do magistério
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 Próximos temas



“
Educação não transforma o mundo. 
Educação muda as pessoas. 
Pessoas transformam o mundo. 

Paulo Freire



Obrigado!
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