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CICLO ORÇAMENTÁRIO:

 DO PLANEJAMENTO À 

AVALIAÇÃO E 

REPLANEJAMENTO DA 

POLÍTICA PÚBLICA DE 

EDUCAÇÃO
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I. Apresentar referência teórica 
introdutória sobre o Ciclo da Política 
Pública da Educação;

II. Apresentar as competências dos entes 
federados na Política Pública de 
Educação;

III. Apresentar os Planos da Política 
Pública de Educação;

IV. Informar sobre as Fontes de 
Financiamento e de Despesa da  
Educação; 

V. Informar sobre as principais ações do 
Controle Externo relativas à Política 
Pública de Educação.

OBJETIVOS



CICLO DAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO
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Identificação dos problemas e 
demandas sociais

Constituição da agenda: problemas 
que serão objeto de mobilização de 
recursos públicos para apoiar os 
processos de intervenção na busca 
de soluções

Planejamento e Priorização das 
ações:  mobilização de recursos 
públicos no tempo e no espaço. Os 
recursos são definidos a partir da 
elaboração de objetivos, metas ou 
outros elementos



CICLO DAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO
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Implementação: execução do conjunto 
de atividades planejadas.  A 
implementação é um processo 
interativo e continuado de tomada de 
decisões. De modo que compreende 
interação e negociação constante entre 
os diversos atores envolvidos na 
política.

Monitoramento: acompanhamento 
contínuo da implementação dos 
programas e políticas em relação a seus 
objetivos e metas

Avaliação: determinar se uma ação 
pública tem realmente valor para a 
sociedade
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O direito dos cidadãos de ter acesso à 
educação é garantido pela Constituição 
Federal 

Art. 205. A educação, direito de 
todos e dever do Estado e da 
família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o 
trabalho.

POLÍTICA PÚBLICA DA 
EDUCAÇÃO – CF/88
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Art. 208. O dever do Estado com a 
educação será efetivado mediante a 
garantia de:

I - educação básica obrigatória e gratuita 
dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos 
de idade, assegurada inclusive sua oferta 
gratuita para todos os que a ela não 
tiveram acesso na idade própria; 
(Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 59, de 2009) 

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e 
gratuito é direito público subjetivo

POLÍTICA PÚBLICA DA 
EDUCAÇÃO – CF/88



POLÍTICA PÚBLICA DA 
EDUCAÇÃO – CF/88
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Competências 
dos Entes 
Federados

Constituição Federal 

1988

Metas para 
Educação

LDB

1996

Metas para 
Educação

Planos de Educação

Metas para 
Educação

Art. 211

União

Organizar o 
sistema 

federal de 
ensino

Financiar as 
instituições 
de ensino 
federais

Função 
redistributiv
a e supletiva 

Distrito Federal 
e ESTADOS

Ensino 
Fundamenta

l

Ensino 
Médio

Municípios

Educação 
Infantil 

Ensino 
Fundamenta

l



PLANOS DE EDUCAÇÃO – CF/88 e LDB/96
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O Plano Nacional 
de Educação é o 
tema central do art. 
214 da CF/88

A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o 
objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e 
definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a 
manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e 
modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes 
esferas federativas [...]. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009)

A Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 
1996 (LDB) – arts. 
9º I, 87 § 1º  

Estabelece as diretrizes e bases da educação (do ensino básico ao ensino 
superior) e regulamenta o sistema educacional (público e privado). Nos artigos 9º e 
87, respectivamente, informa que cabe à União, a elaboração do Plano Nacional 
de Educação, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os 
municípios. Nas suas disposições transitórias, determinava, que a União 
encaminhasse o PNE ao Congresso Nacional com diretrizes e metas para os dez 
anos posteriores. 

Art. 214 da CF/88 - 
Emenda 
Constitucional 
nº59/2009 

•Mudou a condição do PNE, que passa de uma disposição transitória da Lei de 
Diretrizes e Bases para uma exigência constitucional com periodicidade decenal. 
Portanto, resta evidente que os planos de educação são concebidos de forma a 
ultrapassar o período de um mandato executivo, visando a minimizar a 
descontinuidade que caracteriza as políticas educacionais. 



PLANO NACIONAL 
DE EDUCAÇÃO
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Lei Federal nº 
13.005/2014

Metas e Estratégias do PNE

I. Metas estruturantes para a garantia do direito 
a educação básica de qualidade (educação 
infantil, ensino fundamental e ensino médio), 
incluindo formação para o trabalho e para a 
cidadania;

II. Metas de superação das desigualdades e 
promoção dos princípios do respeito aos 
direitos humanos e à diversidade;

III. Metas que tratam da valorização dos 
profissionais da educação e da gestão 
democrática da educação;

IV.  Metas de elevação da qualidade da educação 
superior.



PLANO NACIONAL 
DE EDUCAÇÃO
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Lei Federal nº 
13.005/2014

MUNICÍPIOS

Planos 
Municipais de 

Educação

Distrito 
Federal

Plano Distrital 
de Educação

Estados

Planos 
Estaduais de 

Educação

Plano 
Estadual de 

Educação Lei  
no 

13.559/2016

A Lei que aprovou o PNE determina que os 
estados, o Distrito Federal e os municípios 
promovam a elaboração dos planos decenais 
correspondentes.  Assim, o Estado da Bahia editou 
a Lei Estadual nº 13.559, de 11 de maio de 2016, 
que instituiu o Plano Estadual de Educação (PEE).



PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
Lei Estadual nº 13.559/2016 
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promoção do princípio 
da gestão democrática 
da educação

a promoção 
humanística, 

científica, cultural e 
tecnológica do 

Estado

a erradicação do 

analfabetismo

universalização do 
atendimento 
escolar

valorização dos 
profissionais da 

educação

melhoria da 
qualidade da 
educação

formação para o 
desenvolvimento 

integral do sujeito

promoção dos 
princípios do respeito 
aos direitos humanos, 

à diversidade e à 
sustentabilidade 

socioambiental

superação das 
desigualdades 

educacionais



FONTES DE FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO 
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Art. 212 da CF/88 A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da 
receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

Art. 60, ADCT -

Emenda 
Constitucional nº 
53/2006 

MP 339/2006 
(regulamenta o 
art. 60, ADCT)

Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda 
Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão 
parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição 
Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à 
remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as 
seguintes disposições:

I - a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito 
Federal, os Estados e seus Municípios é assegurada mediante a criação, no 
âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação - FUNDEB, de natureza contábil. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 53, de 2006)



FONTES DE 
FINANCIAMENTO DA 
EDUCAÇÃO - Lei no 
11.494/2007 
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Das Fontes de Receita 
dos Fundos:
Art. 3o Os Fundos, no 
âmbito de cada Estado 
e do Distrito Federal, 
são compostos por 
20% (vinte por cento) 
das seguintes fontes 
de receita:

I - imposto sobre transmissão causa mortis e doação de 
quaisquer bens ou direitos previsto no inciso I do caput do art. 155 
da Constituição Federal

II - imposto sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre prestações de serviços de transportes 
interestadual e intermunicipal e de comunicação previsto no 
inciso II do caput do art. 155 combinado com o inciso IV do 
caput do art. 158 da Constituição Federal

III - imposto sobre a propriedade de veículos 
automotores previsto no inciso III do caput do art. 155 
combinado com o inciso III do caput do art. 158 da 
Constituição Federal

IV - parcela do produto da arrecadação do imposto que a 
União eventualmente instituir no exercício da competência 
que lhe é atribuída pelo inciso I do caput do art. 154 da 
Constituição Federal prevista no inciso II do caput do art. 
157 da Constituição Federal

VI - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre renda e 
proventos de qualquer natureza e do imposto sobre produtos 
industrializados devida ao Fundo de Participação dos Estados e 
do Distrito Federal – FPE e prevista na alínea a do inciso I do 
caput do art. 159 da Constituição Federal e no Sistema Tributário 
Nacional de que trata a Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
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Das Fontes de Receita 
dos Fundos:
Art. 3o Os Fundos, no 
âmbito de cada Estado 
e do Distrito Federal, 
são compostos por 
20% (vinte por cento) 
das seguintes fontes 
de receita:

VII - parcela do produto da arrecadação do imposto 
sobre renda e proventos de qualquer natureza e do 
imposto sobre produtos industrializados devida ao 
Fundo de Participação dos Municípios – FPM e 
prevista na alínea b do inciso I do caput do art. 159 
da Constituição Federal e no Sistema Tributário 
Nacional de que trata a Lei nº 5.172, de 25 de 
outubro de 1966

VIII - parcela do produto da arrecadação do 
imposto sobre produtos industrializados devida 
aos Estados e ao Distrito Federal e prevista no 
inciso II do caput do art. 159 da Constituição 
Federal e na Lei Complementar no 61, de 26 
de dezembro de 1989

IX - receitas da dívida ativa tributária relativa aos 
impostos previstos neste artigo, bem como juros e 
multas eventualmente incidentes. § 1º Inclui-se na 
base de cálculo dos recursos referidos nos incisos 
do caput deste artigo o montante de recursos 
financeiros transferidos pela União aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, conforme 
disposto na Lei Complementar nº 87, de 13 de 
setembro de 1996

FONTES DE 
FINANCIAMENTO DA 
EDUCAÇÃO - Lei no 
11.494/2007 



FONTES DE 
FINANCIAMENTO 
DA EDUCAÇÃO 
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Da 
Complementação 
da União
Art. 60, incisos V 
e VII, ADCT – 
Emenda 
Constitucional no 
53/2006:

V - a União complementará os recursos dos Fundos 
a que se refere o inciso II do caput deste artigo 
sempre que, no Distrito Federal e em cada Estado, o 
valor por aluno não alcançar o mínimo definido 
nacionalmente, fixado em observância ao disposto 
no inciso VII do caput deste artigo, vedada a 
utilização dos recursos a que se refere o § 5º do art. 
212 da Constituição Federal

VII - a complementação da União de que trata o 
inciso V do caput deste artigo será de, no mínimo: 

d) 10% (dez por cento) do total dos recursos a que 
se refere o inciso II do caput deste artigo, a partir do 
quarto ano de vigência dos Fundos



FONTES DE 
FINANCIAMENTO 
DA EDUCAÇÃO 
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Da 
Complementação 
da União
Art. 60, incisos V 
e VII, ADCT – 
Emenda 
Constitucional no 
53/2006:



FONTES DE 
FINANCIAMENTO 
DA EDUCAÇÃO 
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5% DOS IMPOSTOS 
DO ESTADO E DOS 
MUNICÍPIOS QUE 

COMPÕEM O FUNDEB

25% DOS IMPOSTOS 
QUE NÃO INTEGRAM 

O FUNDEB 

ESTADOS : IRRF 
(transferência União)

- MUNICÍPIOS : 
IPTU, ITBI, ISS e 

IRRF (transferência 
União)

Recursos que 
não integram 
o FUNDEB:



FONTES DE 
FINANCIAMENTO 
DA EDUCAÇÃO 
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Em RESUMO:



DESPESAS COM EDUCAÇÃO
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Recurso do 
Fundeb 
exclusivamente 
na educação 
básica

Mínimo de 60% com remuneração de profissionais 
do magistério;

Remanescente (até 40%) com Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino (MDE), na Educação 
Básica (Art. 70, Lei no 9.394/1996 – LDB)

Recursos que 
não integram o 
FUNDEB

5% dos impostos que compõem o fundo e 25% dos 
demais impostos que não integram o FUNDEB: 

1- exclusivamente com manutenção e 
desenvolvimento do ensino (MDE – art. 70 e 71 da 
LDB)



DESPESAS COM 
EDUCAÇÃO
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Art. 70. Considerar-se-ão 
como de manutenção e 
desenvolvimento do 
ensino as despesas 
realizadas com vistas à 
consecução dos objetivos 
básicos das instituições 
educacionais de todos os 
níveis, compreendendo as 
que se destinam a:

I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal 
docente e demais profissionais da educação

II - aquisição, manutenção, construção e 
conservação de instalações e equipamentos 
necessários ao ensino

III – uso e manutenção de bens e serviços 
vinculados ao ensino

IV - levantamentos estatísticos, estudos e 
pesquisas visando precipuamente ao 
aprimoramento da qualidade e à expansão do 
ensino



DESPESAS COM 
EDUCAÇÃO
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Art. 70. Considerar-se-ão 
como de manutenção e 
desenvolvimento do 
ensino as despesas 
realizadas com vistas à 
consecução dos objetivos 
básicos das instituições 
educacionais de todos os 
níveis, compreendendo as 
que se destinam a:

V - realização de atividades-meio necessárias ao 
funcionamento dos sistemas de ensino

VI - concessão de bolsas de estudo a alunos 
de escolas públicas e privadas

VII - amortização e custeio de operações de 
crédito destinadas a atender ao disposto nos 
incisos deste artigo

VIII - aquisição de material didático-escolar e 
manutenção de programas de transporte escolar



DESPESAS COM 
EDUCAÇÃO
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Art. 71. Não 
constituirão 
despesas de 
manutenção e 
desenvolvimento do 
ensino aquelas 
realizadas com: 

I - pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino, 
ou, quando efetivada fora dos sistemas de ensino, que não 
vise, precipuamente, ao aprimoramento de sua qualidade ou 
à sua expansão

II - subvenção a instituições públicas ou privadas de 
caráter assistencial, desportivo ou cultural

III - formação de quadros especiais para a 
administração pública, sejam militares ou civis, 
inclusive diplomáticos

IV - programas suplementares de alimentação, 
assistência médico-odontológica, farmacêutica e 
psicológica, e outras formas de assistência social

V - obras de infraestrutura, ainda que realizadas para 
beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar

VI - pessoal docente e demais trabalhadores da educação, 
quando em desvio de função ou em atividade alheia à 
manutenção e desenvolvimento do ensino



FUNÇÃO CONSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS
CF/88 (Art. 70 ao 75)
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FISCALIZAÇÃO 
DA GESTÃO

LEGITIMIDADE

ECONOMICIDADE

EFETIVIDADE
 DA POLÍTICA 

PÚBLICA

ACESSO

QUALIDADE 
DO ENSINO

LEGALIDADE



O PAPEL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NAS FISCALIZAÇÕES 
ATRICON (Resolução nº003/2015) 
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MONITORAR FISCALIZAR

METAS 

ESTRATÉGIAS

PNE 
Lei Federal nº 
13.005/2014

Marco de Medição de 
Desempenho dos Tribunais de 

Contas QATC 26
Programa de 
Monitoramento

TC Educa



O PAPEL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NAS FISCALIZAÇÕES 
ATRICON (Resolução nº003/2015) 
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   1
Estabelecimento de controle externo da aplicação de 
recursos públicos destinado a educação no plano 
estratégico do Tribunal de Contas 

   2
Os recursos públicos destinados à educação deverão ser priorizados 
no plano anual de fiscalização

3 Fiscalização focada especialmente no cumprimento 
tempestivo das metas e estratégias fixadas no PNE

MMD-TC-Atricon: apresenta critérios de avaliação do controle do 
cumprimento das metas e estratégias dos planos



O PAPEL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NAS FISCALIZAÇÕES 
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Acompanhar a instituição e 
o funcionamento das 
instâncias colegiadas 

previstas no PNE

Fiscalizar a execução dos 
planos de educação, de 

modo a zelar pelo 
cumprimento das metas 

e estratégias 

Desenvolver ações destinadas 
à elaboração dos planos de 

educação pelos 
jurisdicionados 

  Fiscalizar a garantia do direito à 
educação básica, especialmente 

quanto ao acesso, à 
universalização da alfabetização e 
à ampliação da escolaridade e das 

oportunidades educacionais

Fiscalizar as ações relacionadas à 
meta voltada à valorização dos 

profissionais de educação

Fiscalizar as ações relacionadas 
à meta voltada à efetivação da 

gestão democrática da 
educação

Fiscalizar as ações 
relacionadas à meta voltada 

ao acesso e à qualidade do 
ensino superior

QATC-26: 
Fiscalização da 
Educação

32 dimensões 
avaliadas



O PAPEL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NAS FISCALIZAÇÕES
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TC 
Educa: 

Desenvolvido pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais, com o apoio do 
TCE-RS e do TCE-MS

Base de dados com informações atualizadas dos Estados e Municípios para 
as metas carregadas

Alerta de advertência quando do não atingimento da meta

1.Permite exportar para excel e csv os dados das consultas realizadas no 
sistema

Acesso ao público pelo endereço: 

https://pne.tce.mg.gov.br



O PAPEL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NAS FISCALIZAÇÕES
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PROJETO DE FISCALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO ESTADO DA 
BAHIA 
Resolução TCE Bahia nº 082/2017 e 162/2018

30

PLANOS 
EDUCACIONAIS 

DIRETRIZES

OBJETIVOS 

METAS 

ESTRATÉGIAS 

MANUNTENÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO 

DO ENSINO

AÇÕES 
INTEGRADAS



PROJETO DE FISCALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO ESTADO DA 
BAHIA 
Resolução TCE Bahia nº 082/2017 e 162/2018
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AUDITORIA

Controle 
Social

Documentação 
e Instrumentos 

Normativos

Tecnologias da 
informação

Divulgação

Planejamento

Formação e 
capacitaçãoParcerias
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Tribunais de Contas
brasileiros

Parceiros 

AC
RO

CE

PB

BA

MG

PR

TCU

30 Pontos focais +
Stakeholders internos Equipes 

Governança e Educação
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     OBRIGADA!

tbraga@tce.ba.gov.br 71 3115 4683
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