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ANEXO II 

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE 

INTERNO DO PODER EXECUTIVO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 

PREFEITO 

INTRODUÇÃO 

O Município de Serra Alta, Estado de Santa Catarina, está sujeito ao regime de Fiscalização 
Contábil, Financeira, Orçamentária, Patrimonial, Fiscal e Operacional pelo Tribunal de Contas do Estado, 
nos termos da Constituição Federal, Constituição Estadual, Legislações e Normas do Tribunal de Contas. 

A Controladoria Municipal, no uso de suas competências para a efetivação do controle interno 
consoante disposto no artigo 31, da Constituição Federal e dando cumprimento as atribuições dispostas na 
Lei Complementar Municipal nº. 611/2003 e Instrução Normativa N.TC-0020/2015 do Tribunal de Contas do 
Estado, procedeu o Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo – 
Prestação de Contas de Gestão, relativo ao exercício de 2018. 

O presente Relatório abrange a análise circunstanciada dos atos e fatos administrativos, da 
execução orçamentária e dos registros contábeis, evidenciando, se for o caso, as possíveis falhas, 
irregularidades ou ilegalidades constatadas, bem como as medidas implementadas para a sua regularização. 

O Controle Interno na Administração Pública é aquele que se realiza internamente, ou seja, 
através dos órgãos componentes da própria estrutura administrativa que pratica e fiscaliza os atos sujeitos 
ao seu controle.  

Nesse sentido, para melhor entendimento, relatam-se os atos e fatos que ocorreram durante o 
período em exame. 
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I – DA IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES GERAIS DO MUNICÍPIO 

Aborda-se neste capitulo as informações e análise sobre matéria econômica, financeira, 
administrativa e social relativa ao Município, inclusive mediante utilizadores quando definidos pelo Tribunal 
de Contas e disponibilizados em seus sistemas eletrônicos. 

 

a) Caracterização do Município1 

Descendentes de imigrantes italianos vindos principalmente de Guaporé, no Rio Grande do Sul, 
foram os primeiros colonizadores da região onde se localiza Serra Alta. Em 1950, quando chegaram, 
batizaram o local de Vista Longa, devido à paisagem que se vislumbrava dos 648m de altitude do município. 
Os migrantes buscavam enriquecer com a extração da madeira. A altitude também inspirou o nome atual, 
atribuído em 1954, quando a localidade – antes pertencente a Chapecó – passou a integrar o município de 
São Carlos. Em 1961, quando Modelo se emancipou, Serra Alta passou a ser distrito desse município, 
conquistando sua própria emancipação em 1989. 

O Município de Serra Alta tem uma população estimada de 3.2702 habitantes e Índice de 
Desenvolvimento Humano de 0,7733. O Produto Interno Bruto alcançava o valor de R$ 44.720.538,004, 
revelando um PIB per capita à época de R$ 13.638,47, considerando uma população estimada em 2012 de 
3.279 habitantes. 

 

b) Da situação econômica e financeira do Município 

Em relação à situação financeira do Município, apresentamos no quadro a seguir os índices de 
liquidez, que avaliam a capacidade de pagamento do Município frente as suas obrigações. 

Quadro 01 – Demonstrativo dos indicadores financeiros e econômicos: 

INDICADOR FÓRMULA VALOR (R$) VALOR (R$) %

Ativo Financeiro 4.923.661,07 7.923.661,07

Passivo Financeiro 879.281,20 879.281,20

Ativo Circulante (-) Estoque (-) Despesa Antecipada 4.980.683,62 (-) 0,00 (-) 17.073,38 4.963.610,24

Passivo Circulante 878.728,35 878.728,35

Ativo Circulante (+) Ativo não Circulante 4.980.683,62 (+) 39.241.257,43 44.221.941,05

Passivo Circulante (+) Passivo não Circulante 878.728,35 (+) 0,00 878.728,35

Despesas Correntes 14.077.475,15 14.077.475,15

Receitas Correntes (excluídos: convênios, intra) 15.884.034,84 15.884.034,84

PL Final 43.343.212,70 43.343.212,70

PL Inicial 42.629.307,72 42.629.307,72

2 Liquidez Geral 50,32

3
Percentual Despesa Corrente 

sobre Receita Corrente
0,89

4
Evolução do Patrimônio Líquido 

- PL
1,02

INDICADORES FINANCEIROS E ECONÔMICOS

1 Liquidez Financeira 9,01

2 Liquidez Corrente 5,65

 
FONTE: e-Sfinge (Balanço Geral do Município). 

A análise e a verificação do Balanço Financeiro têm como objetivo predominante preparar os 
indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira.  

Tal demonstrativo apresenta um índice de liquidez financeira de 9,01%, ou seja, para cada 
R$1,00 real de obrigações financeiras o município dispõe de R$ 9,01 de recursos financeiros.  

Se a análise verificar o Índice de Liquidez Corrente teremos uma situação de R$ 5,65 de 
disponibilidade financeira para cada R$ 1,00 de obrigações.  

Do confronto do Ativo (circulante e não circulante) como Passivo (circulante e não circulante) 
verifica-se uma situação positiva de R$ 50,32 para cada R$ 1,00 de obrigações.  

                                                
1 Disponível em: www.sc.gov.br/portalturismo  
2 IBGE – População Estimativa 2018 
3 PNUD - 2010 
4 Produto Interno Bruto dos Municípios – IBGE/2012 

http://www.sc.gov.br/portalturismo
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Da análise Despesas Correntes com Receitas Correntes, temos uma situação positiva de 0,89% 
ou seja, para cada R$ 1,00 de receita arrecadada, houve o comprometimento de R$ 0,89 de despesas.  

Da análise da Evolução do Patrimônio Líquido, verifica-se um acréscimo de R$ 713.904,98, 
totalizando no final do Exercício uma variação positiva de 1,02% para cada R$ 1,00 do início do exercício. 

 

1) Quociente da execução da receita 

Quadro 02 – Quociente da Execução da Receita no exercício de 2018 (Consolidado) 

DESCRIÇÃO R$ %

(a) Receita Prevista 16.639.171,78 100,00 

(b) Receita Arrecadada 16.272.724,19 97,80 

(b-a) Déficit / Superávit -366.447,59 -2,20 

(b/a) % Receita Arrecadada x Prevista 0,9780 97,80 

QUOCIENTE DA EXECUÇÃO DA RECEITA

 
FONTE: Balancete da Receita (Betha Sistemas). 

A interpretação desse quociente pode ser feita da seguinte forma: Para cada R$ 1,00 de Receita 
Prevista para o exercício de 2018, o Município de Serra Alta arrecadou R$ 0,9780, proporcionando um 
DÉFICIT de arrecadação no valor de R$ 0,0220, que corresponde ao percentual de -2,20 % em relação à 
Receita Prevista e a Receita Arrecadada. 

 

2) Quociente da execução da despesa empenhada 

Quadro 03 – Quociente da execução da despesa no exercício de 2018 (Consolidado) 

DESCRIÇÃO R$ %

(a) Despesa Prevista + Créditos Adicionais 21.181.466,59 100,00 

(b) Despesa Empenhada 16.397.017,22 77,41 

(a-b) Déficit / Superávit 4.784.449,37 22,59 

(b/a) % Despesa Empenhada x Prevista 0,7741 77,41 

QUOCIENTE DA EXECUÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

 
FONTE: Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção – RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) e 

Relação das Alterações Orçamentárias – Betha Sistemas. 

A interpretação desse quociente pode ser feita da seguinte forma: Para cada R$ 1,00 de Despesa 
Prevista para o exercício de 2018, incluindo-se os Créditos Adicionais do período, o Município de Serra Alta 
empenhou R$ 0,7741, proporcionando um SUPERÁVIT orçamentário no valor de R$ 0,2259, que 
corresponde ao percentual de 22,59 % em relação à Despesa Prevista mais os Créditos Adicionais e a 
Despesa Empenhada. 

 

3) Quociente da execução da despesa liquidada 

Quadro 04 – Quociente da execução da despesa no exercício de 2018 (Consolidado) 

DESCRIÇÃO R$ %

(a) Despesa Prevista + Créditos Adicionais 21.181.466,59 100,00 

(b) Despesa Liquidada 15.863.208,18 74,89 

(a-b) Déficit / Superávit 5.318.258,41 25,11 

(b/a) % Despesa Realizada x Prevista 0,7489 74,89 

QUOCIENTE DA EXECUÇÃO DA DESPESA LIQUIDADA

 FONTE: Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção – RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) e 

Relação das Alterações Orçamentárias – Betha Sistemas. 

A interpretação desse quociente pode ser feita da seguinte forma: Para cada R$ 1,00 de Despesa 
Prevista para o exercício de 2018, incluindo-se os Créditos Adicionais do período, o Município de Serra Alta 
liquidou R$ 0,7489, proporcionando um SUPERÁVIT orçamentário no valor de R$ 0,2511, que corresponde 
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ao percentual de 25,11 % em relação à Despesa Prevista mais os Créditos Adicionais e a Despesa 
Liquidada. 

4) Quociente da execução da receita e da despesa empenhada 

Quadro 05 – Quociente da Execução da Receita e da Despesa no exercício de 2018 (Consolidado) 

DESCRIÇÃO R$ %

(a) Despesa Empenhada 16.397.017,22 100,00 

(b) Receita Arrecadada 16.272.724,19 99,24 

(b-a) Déficit / Superávit -124.293,03 -0,76 

(b/a) % Receita Arrecadada x Despesa Empenhada 0,9924 99,24 

QUOCIENTE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA EMPENHADA

 FONTE: Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção – RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) e 

Balancete da Receita – Betha Sistemas. 

A interpretação desse quociente pode ser feita da seguinte forma: Para cada R$ 1,00 de Despesa 
Empenhada para o exercício de 2018, o Município de Serra Alta arrecadou R$ 0,9924, evidenciando um 
DÉFICIT de execução orçamentária na ordem de R$ 0,0076, que corresponde ao percentual de 0,76 % em 
relação à Despesa Empenhada e a Receita Arrecadada. 

 

5) Quociente da execução da receita e da despesa liquidada 

Quadro 06 – Quociente da Execução da Receita e da Despesa no exercício de 2018 (Consolidado) 

DESCRIÇÃO R$ %

(a) Despesa Liquidada 15.863.208,18 100,00 

(b) Receita Arrecadada 16.272.724,19 102,58 

(b-a) Déficit / Superávit 409.516,01 2,58 

(b/a) % Receita Arrecadada x Despesa Liquidada 1,0258 102,58 

QUOCIENTE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA LIQUIDADA

 
FONTE: Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção – RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) e 

Balancete da Receita – Betha Sistemas. 

A interpretação desse quociente pode ser feita da seguinte forma: Para cada R$ 1,00 de Despesa 
Liquidada para o exercício de 2018, o Município de Serra Alta arrecadou R$ 1,0258, evidenciando um 
SUPERÁVIT de execução orçamentária na ordem de R$ 0,0258, que corresponde ao percentual de 2,58 % 
em relação à Despesa Liquidada e a Receita Arrecadada. 

 

c) Da situação administrativa do Município 

O Município mantém sua sede Administrativa compreendendo 3 Entidades: PREFEITURA 
MUNICIPAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e CÂMARA DE VEREADORES.  

Entidade 1: PREFEITURA MUNICIPAL composta por 7 Secretarias: 

- Secretaria de Administração e Desenvolvimento Econômico;  

- Secretaria de Planejamento e Finanças; 

- Secretaria de Educação, Cultura e Esportes; 

- Secretaria de Saúde; 

- Secretaria de Assistência Social; 

- Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente; 

- Secretaria dos Transportes, Obras e Serviços Urbanos. 

A administração Municipal compreende o mandado de 1º de janeiro de 2017 a 31 de Dezembro 
de 2020, composta por: Prefeito o Sr. DARCI CERIZOLLI e Vice-Prefeito o Sr. RAFAEL SENHOR.  
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Quanto a política de RH, o Departamento de Recursos Humanos controla o ponto dos servidores 
por sistema de ponto eletrônico instalado em todos os setores do Poder Executivo Municipal, integrado com 
o Sistema da Folha de Pagamento. Somente no Poder Legislativo e no Departamento de Esportes no Poder 
Executivo o controle de entradas e saídas é feito pelo livro ponto e/ou ficha de controle ponto.  

Os treinamentos dos servidores dá-se de acordo com a necessidade de cada setor, 
especialmente em se tratando de novas contratações em que a deficiência é maior, com as atribuições do 
cargo. Com exceção dos treinamentos e capacitação dos profissionais da educação que mantém 
anualmente aperfeiçoamentos permanentes. 

As avaliações de desempenho são mantidas regularmente, especialmente em se tratando de 
período de estágio probatório. Para os demais cargos, estes são avaliados constantemente pelo Chefe do 
Setor, com medidas de correção de condutas, atribuições, e se for o caso movimentação de pessoal, 
adequando as potencialidades de cada um com o cargo.  

O Plano de cargos e carreiras foi reestruturado e aprovado em 2018, onde foi desvinculado e 
elaborado o Plano de Cargos do Magistério com suas atribuições próprias de acordo com a legislação que 
lhes compete e conforme Plano Municipal de Educação determina.  

Quanto as condições de trabalho, os Servidores dispõe do mobiliário necessário para 
desempenho de suas tarefas, disponibilidade de redes informatizadas, acesso à internet e na medida do 
possível equipamentos em bom estado de conservação, primando também pela segurança do trabalhador.  

Todos os servidores estão vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, sendo efetivos, 
estáveis, ACTs ou Comissionados. 

 

d) Análise da atuação da gestão aos aspectos sociais do Município 

Quanto ao desenvolvimento Humano Municipal, destacamos três componentes: educação, 
longevidade e renda, e estão demonstrados no quadro a seguir: 

Quadro 07 – Demonstrativo dos Índices de Desenvolvimento Humano Municipal: 

Descrição Índice

IDHM e componentes 0,773

IDHM Educação 0,694

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo 41,72

% de 5 a 6 anos frequentando a escola 100,00

% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental 100,00

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo 83,90

% de 18 a 20 anos com ensino médio completo 74,25

IDHM Longevidade 0,879

Esperança de vida ao nascer (em anos) 77,72

IDHM Renda 0,758

Renda per capita (em R$) 893,35

ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL

 
FONTE: Atlas Brasil 2013 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 

Quanto ao resultado da pesquisa referente ao Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM) 

— Anuário IEGM/TCESC - 2017 — que avaliou os índices de efetividade da EDUCAÇÃO – SAÚDE – 
PLANEJAMENTO – GESTÃO FISCAL – MEIO AMBIENTE – CIDADES PROTEGIDAS – 
GOVERNANÇA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, dos 295 municípios catarinenses, realizada pelo 
Tribunal de Contas de Santa Catarina, e divulgado no Portal da Instituição (www.tce.sc.gov.br), o Município 
de Serra Alta obteve a nota média de 0,52 em uma escala que vai de 0 a 1. 

O IEGM é um indicador que mensura a qualidade das políticas e atividades dos municípios 
brasileiros, nas dimensões educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, cidades 
protegidas e governança em tecnologia da informação. Ele apura a qualidade dos gastos públicos e dos 
investimentos realizados, a efetividade das políticas públicas e faz a mensuração dos serviços prestados ao 
cidadão. 

http://www.tce.sc.gov.br/
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De acordo com a metodologia aplicada na pesquisa, as notas finais variam de A (altamente 
efetiva), passando por B+ (muito efetiva), B (efetiva), C+ (em fase de adequação) até C (baixo nível de 
adequação). Também há uma nota geral, com a consolidação de todas as áreas (Quadro). 

Na apuração geral, o município obteve nota C+ (0,52), i-Educ nota C (0,47), i-Saude nota B+ 
(0,83), i-Planejamento nota C (0,3173), i-Fiscal nota B+ (0,7857), i-Amb nota C (0,27), i-Cidade nota C (0,48) 
e i-Gov TI nota C (0,49). 

 

II – DOS PROGRAMAS DO ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS 

Ficou facultada/dispensada para a prestação de contas relativas ao exercício financeiro de 2018, 
a serem apresentadas em 2019, a remessa referente a descrição analítica dos programas do orçamento 
fiscal, da seguridade social e de investimentos, com a indicação das metas físicas e financeiras previstas e 
executadas de acordo com o estabelecido na LOA, observadas as unidades de medida concernentes a cada 
ação, conforme Art. 1º, inciso II, da Portaria N.TC-0537/2018 do Tribunal de Contas do Estado de Santa 
Catarina. 

 

III – DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) E DAS PRIORIDADES ESCOLHIDAS PELO 
MUNICÍPIO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA (LDO) 

Ficou facultada/dispensada para a prestação de contas relativas ao exercício financeiro de 2018, 
a serem apresentadas em 2019, a remessa referente a informações e análise sobre a execução do plano 
plurianual e prioridades escolhidas pelo município na LDO, bem como a execução das metas escolhidas 
pela população em audiência pública, conforme Art. 1º, inciso II, da Portaria N.TC-0537/2018 do Tribunal de 
Contas do Estado de Santa Catarina. 

 

IV – ANÁLISE DA EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE 
INVESTIMENTO DAS EMPRESAS EM QUE O MUNICÍPIO, DIRETA OU INDIRETAMENTE, DETENHA A 
MAIORIA DO CAPITAL SOCIAL COM DIREITO A VOTO 

Ficou facultada/dispensada para a prestação de contas relativas ao exercício financeiro de 2018, 
a serem apresentadas em 2019, a remessa referente a análise da execução dos orçamentos fiscal, da 
seguridade social e de investimentos das empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a 
maioria do capital social com direito a voto, conforme Art. 1º, inciso II, da Portaria N.TC-0537/2018 do 
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. 

 

V – DA PROGRAMAÇÃO E A EXECUÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO 

Ficou facultada/dispensada para a prestação de contas relativas ao exercício financeiro de 2018, 
a serem apresentadas em 2019, a remessa referente a análise comparativa entre a programa e a execução 
financeira de desembolso, conforme Art. 1º, inciso II, da Portaria N.TC-0537/2018 do Tribunal de Contas do 
Estado de Santa Catarina. 

 

VI – DOS RESTOS A PAGAR E DAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 

Ficou facultada/dispensada para a prestação de contas relativas ao exercício financeiro de 2018, 
a serem apresentadas em 2019, a remessa referente ao demonstrativo dos restos a pagar, liquidados e não 
liquidados, existentes ao final do exercício, bem como sobre as despesas de exercícios anteriores 
registradas no Balanço Geral, conforme Art. 1º, inciso II, da Portaria N.TC-0537/2018 do Tribunal de Contas 
do Estado de Santa Catarina. 

 

 



 

ANEXO II - Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 
Prestação de Contas do Prefeito – PCP – Exercício / 2018 

Página 10 de 102 

 

VII – DOS VALORES REPASSADOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTO DE 
PRECATÓRIOS 

Ficou facultada/dispensada para a prestação de contas relativas ao exercício financeiro de 2018, 
a serem apresentadas em 2019, a remessa referente ao demonstrativo dos valores mensais repassados no 
exercício ao Tribunal de Justiça para pagamento de precatórios, conforme Art. 1º, inciso II, da Portaria N.TC-
0537/2018 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. 

 

VIII – DO DESEMPENHO DA ARRECADAÇÃO  

Ficou facultada/dispensada para a prestação de contas relativas ao exercício financeiro de 2018, 
a serem apresentadas em 2019, a remessa referente aos demonstrativos em relação ao desempenho da 
arrecadação, conforme Art. 1º, inciso II, da Portaria N.TC-0537/2018 do Tribunal de Contas do Estado de 
Santa Catarina. 

 

a) Da dívida ativa do Município 

Ficou facultada/dispensada para a prestação de contas relativas ao exercício financeiro de 2018, 
a serem apresentadas em 2019, a remessa referente aos demonstrativos em relação ao desempenho da 
arrecadação da dívida ativa do Município, conforme Art. 1º, inciso II, da Portaria N.TC-0537/2018 do Tribunal 
de Contas do Estado de Santa Catarina. 

 

b) Das ações de recuperação de créditos na instância judicial  

Ficou facultada/dispensada para a prestação de contas relativas ao exercício financeiro de 2018, 
a serem apresentadas em 2019, a remessa referente aos demonstrativos em relação ao desempenho da 
arrecadação das ações de recuperação de créditos na instância judicial, com quantitativo e valor, conforme 
Art. 1º, inciso II, da Portaria N.TC-0537/2018 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. 

 

c) Da evolução do montante dos créditos tributários 

Ficou facultada/dispensada para a prestação de contas relativas ao exercício financeiro de 2018, 
a serem apresentadas em 2019, a remessa referente aos demonstrativos em relação ao desempenho da 
arrecadação da evolução do montante dos créditos passíveis de cobrança administrativa e indicação das 
medidas adotadas para a recuperação de créditos nesta instância, conforme Art. 1º, inciso II, da Portaria 
N.TC-0537/2018 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. 

 

d) Das medidas adotadas para incremento das receitas tributárias e de contribuições 

Ficou facultada/dispensada para a prestação de contas relativas ao exercício financeiro de 2018, 
a serem apresentadas em 2019, a remessa referente aos demonstrativos em relação ao desempenho da 
arrecadação das medidas adotadas para incremento das receitas tributárias e de contribuições, conforme 
Art. 1º, inciso II, da Portaria N.TC-0537/2018 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. 

 

e) Das providências adotadas no combate à evasão e à sonegação de tributos 

Ficou facultada/dispensada para a prestação de contas relativas ao exercício financeiro de 2018, 
a serem apresentadas em 2019, a remessa referente aos demonstrativos em relação ao desempenho da 
arrecadação das providências adotadas no controle à evasão e à sonegação de tributos, conforme Art. 1º, 
inciso II, da Portaria N.TC-0537/2018 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. 
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f) Das renúncias de receitas concedidas 

Ficou facultada/dispensada para a prestação de contas relativas ao exercício financeiro de 2018, 
a serem apresentadas em 2019, a remessa referente aos demonstrativos em relação ao desempenho da 
arrecadação do montante das renúncias de receitas no exercício, por espécie previstas no art. 14, § 1º, da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme Art. 1º, inciso II, da Portaria N.TC-0537/2018 do Tribunal de 
Contas do Estado de Santa Catarina. 

 

g) Dos créditos baixados em razão de prescrição 

Ficou facultada/dispensada para a prestação de contas relativas ao exercício financeiro de 2018, 
a serem apresentadas em 2019, a remessa referente aos demonstrativos em relação ao desempenho da 
arrecadação do montante baixados em razão de prescrição, conforme Art. 1º, inciso II, da Portaria N.TC-
0537/2018 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. 

 

IX – DOS INDICADORES FISCAIS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 (LRF) 

Neste capitulo aborda-se os indicadores fiscais da Lei Complementar nº. 101/2000, relativos a 
despesas com pessoal, operações de crédito e endividamento e do cumprimento das metas fiscais, 
indicando as razões do não alcance das metas fiscais ou da extrapolação de limites, bem como indicação 
das medidas adotadas para a melhoria da gestão e equilíbrio fiscal e para retorno aos limites quando for o 
caso. 

A síntese das despesas com pessoal do Poder Executivo e Legislativo, operações de crédito e 
endividamento, estão demonstrados no Quadro a seguir: 

Quadro 08 – Demonstrativo da despesa com pessoal, operações de crédito e endividamento: 

Descrição Limite % da LRF sobre RCL % Realizado % Diferença

Despesa com pessoal 60,00% 45,61% 14,39%

          Poder Executivo 54,00% 42,37% 11,63%

          Poder Legislativo 6,00% 3,24% 2,76%

Dívida Consolidada Líquida 120,00% -28,95% 148,95%

Operações de Crédito 16,00% 0,00% 16,00%

DESPESA COM PESSOAL, OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO

 
FONTE: Betha Sistemas. 

 

a) Das despesas com pessoal 

Quanto as despesas com pessoal, a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF impõe aos Municípios 

três limites: 

Limite máximo de 60% da Receita Corrente Líquida para gastos com pessoal no Município 

(Poder Executivo e Legislativo) – art. 169 da Constituição Federal c/c o art. 19, III da Lei Complementar nº. 

101/2000 (LRF). 

Limite máximo de 54% da Receita Limite Corrente Líquida para gastos com pessoal no Poder 

Executivo (Prefeitura, Fundos, Fundações, Autarquias e Empresas Estatais Dependente) – Artigo 20, III, ‘b’ 

da Lei Complementar nº. 101/2000 (LRF). 

Limite máximo de 6% da Receita Limite Corrente Líquida para gastos com pessoal no Poder 
Legislativo (Câmara de Vereadores) – Artigo 20, III, ‘a’ da Lei Complementar nº. 101/2000 (LRF). 

 
 
 
 
 
Quadro 09 – Demonstrativo da despesa com pessoal do Município: 
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COMPONENTE VALOR (R$) %

Receita Corrente Líquida - RCL 15.905.927,08 100,00%

Poder Executivo - 54% 6.738.766,59 42,37%

Poder Legislativo - 6% 515.594,36 3,24%

( - ) Total das Deduções das Despesas com Pessoal 0,00 0,00%

Despesa Total com Pessoal - 60% 7.254.360,95 45,61%

DESPESAS COM PESSOAL

 
FONTE: Betha Sistemas (Relatório: RGF – Anexo 1 – LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”). 

O quadro acima comprova que, no exercício de 2018, o Poder Executivo gastou 42,37 % do total 

da receita corrente líquida em despesas com pessoal, CUMPRINDO a norma contida no artigo 20, III, ‘b’ da 

Lei Complementar nº. 101/2000. 

O gráfico seguinte apresenta a evolução histórica e comparativa das despesas com pessoal do 

Poder Executivo: 

Gráfico 02 – Evolução Histórica e Comparativa da Despesa com Pessoal do Executivo (54%): 2014 – 2018 

 FONTE: RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”) – Betha Sistemas. 

Da análise do gráfico, verifica-se que os gastos com pessoal do Poder Executivo teve um 

AUMENTO, quando comparado ao exercício anterior. 

O Poder Legislativo gastou, no exercício de 2018, 3,24 % do total da receita corrente líquida em 

despesas com pessoal, CUMPRINDO a norma contida no artigo 20, III, ‘a’ da Lei Complementar nº. 

101/2000. 

O gráfico seguinte apresenta a evolução histórica e comparativa das despesas com pessoal do 
Poder Legislativo: 

Gráfico 03 – Evolução Histórica e Comparativa da Despesa com Pessoal do Legislativo (6%): 2014 – 2018 

 
FONTE: RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”) – Betha Sistemas. 
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O estudo evolutivo dos gastos com pessoal da Câmara expõe que houve uma DIMINUIÇÃO do 

percentual quando comparado ao exercício anterior. 

No exercício de 2018, o Município gastou 45,61 % do total da receita corrente líquida em 

despesas com pessoal, CUMPRINDO o limite contido no artigo 169 da Constituição Federal, regulamentado 

pela Lei Complementar nº. 101/2000. 

O gráfico seguinte apresenta a evolução histórica e comparativa das despesas com pessoal do 

Município de Serra Alta de forma consolidada: 

Gráfico 01 – Evolução Histórica e Comparativa da Despesa com Pessoal do Município (60%): 2014 – 2018 

 
FONTE: RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”) – Betha Sistemas. 

O gráfico anterior mostra um AUMENTO dos gastos com pessoal do Município de Serra Alta, 

quando comparado ao exercício anterior. 

 

b) Das operações de crédito e endividamento 

Em análise procedida no demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida, percebe-se que em 2018 
o Município de Serra Alta CUMPRIU o disposto no Art. 30 e 31 da Lei de Responsabilidade Fiscal combinado 
com o Art. 52 da Constituição Federal e Resolução do Senado Federal. A Dívida Consolidada Líquida foi de 
R$ -4.604.408,75, correspondendo a -28,95 %, sendo que o limite máximo é de R$ 19.083.093,67. 

Gráfico 04 – Evolução da Dívida Consolidada Líquida (%): 2014 – 2018 

 
FONTE: RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea “b”) – Betha Sistemas. 

O gráfico anterior mostra a evolução da Dívida Consolidada Líquida em relação a Receita 

Corrente Líquida do Município de Serra Alta. 

As Operações de Crédito compreendem obrigações decorrentes de financiamentos ou 
empréstimos financeiros, cuja realização depende de autorização legislativa.  

No exercício de 2018, o Município NÃO efetuou nenhuma contratação de operação de crédito 
junto a Instituições Financeiras.  

Ante a inexistência de Operações de Crédito no exercício de 2018, resta prejudicada a 
verificação prevista no art. 7º, Inciso I da Resolução nº. 43 de 2001 do Senado Federal. 
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c) Das metas fiscais 

As metas fiscais foram fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, de acordo com o 
previsto no art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, conforme quadro a seguir: 

Quadro 10 – Demonstrativo das metas fiscais: 

Especificação Fixadas na LDO Executadas Diferença

Receita Total 16.639.171,78 16.272.724,19 -366.447,59 

Receitas Primárias (I) 15.973.605,56 16.114.872,15 141.266,59

Despesa Total 16.639.171,78 16.397.017,22 -242.154,56 

Despesas Primárias (II) 16.514.171,78 15.738.848,66 -775.323,12 

Resultado Primário (III) - (I - II) -540.566,22 376.023,49 916.589,71

Resultado Nominal -250.000,00 0,00 250.000,00

Dívida Pública Consolidada 0,00 0,00 0,00

Dívida Consolidada Líquida 0,00 0,00 0,00

DEMONSTRATIVO DAS METAS FISCAIS

 FONTE: Betha Sistemas (Relatórios Contábeis). 

Conforme quadro acima, pode-se constatar que, no confronto da Receita Total Prevista com a 
Receita Arrecadada o Município teve uma arrecadação a menor do previsto no valor de R$ -366.447,59, da 
mesma forma, as Despesas Executadas comparadas com as Despesas Fixadas foram a menor no valor de 
R$ -242.154,56. Nesse sentido, nota-se que no confronto da Receita Arrecadada e as Despesas Executadas 
resultou em um DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA na ordem de R$ 124.293,03. 

Meta de Resultado Primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de 
referência (2018) é de R$ -540.566,22, sendo que, no exercício de 2018, o Município teve um Resultado 
Primário no valor de R$ 376.023,49, tem-se assim um SUPERÁVIT PRIMÁRIO.  

A meta do resultado nominal estabelecida na LDO para o exercício de 2018, indica que a dívida 
consolidada líquida pode aumentar/diminuir em até o valor de R$ -250.000,00. No exercício de 2018, o 
Resultado Nominal foi de R$ -0,00, indicando uma DIMINUIÇÃO da dívida consolidada líquida nesse 
período, superando a meta estabelecida de R$ -250.000,00, portanto, ATINGINDO a meta estabelecida na 
LDO.  

 

X – DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS  

Aborda-se neste capitulo a avaliação do cumprimento dos limites constitucionais de aplicação 
em saúde, educação e FUNDEB, previstos nos arts. 198 e 212 da Constituição Federal e art. 60 do ADCT 

 

a) Da aplicação em Saúde 

Cabe ao Município a aplicação mínima de 15% das receitas com impostos, inclusive 
transferências, em Ações e Serviços Públicos de Saúde para o exercício, conforme prevê o Art. 77, III, e § 
4º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT. 

Quadro 11 – Demonstrativo da aplicação em saúde: 

Descrição Valor (R$) %

Receitas para apuração da aplicação em ações e serviços públicos de saúde (I) 13.434.925,49 100,00%

Despesas com Saúde (II) 4.200.962,34 31,27%

(-) Despesas com saúde não computadas para fins de apuração do percentual mínimo (III) 945.241,13 7,04%

Total das despesas em ações e serviços públicos de saúde (IV) = (II - III) 3.255.721,21 24,23%

Valor e percentual mínimo a ser aplicado (V) 2.015.238,82 15,00%

Diferença entre o executado e o limite mínimo Constitucional (VI) = (IV - V) 1.240.482,39 9,23%

APLICAÇÃO EM SAÚDE

 FONTE: Betha Sistemas (Relatório: RREO – Anexo 12 – LC 141/2012, art.35). 

Constatou-se que o Município aplicou o montante de R$ 3.255.721,21, em gastos com Ações e 
Serviços Públicos de Saúde, o que corresponde a 24,23 % da receita proveniente de impostos, sendo 
aplicado a MAIOR o valor de R$ 1.240.482,39, representando 9,23 % do mesmo parâmetro, CUMPRINDO 
o disposto no artigo 77, III, e § 4º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT... 



 

ANEXO II - Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 
Prestação de Contas do Prefeito – PCP – Exercício / 2018 

Página 15 de 102 

 

O gráfico a seguir apresenta a evolução histórica e comparativa da aplicação em Ações e 
Serviços Públicos de Saúde: 

Gráfico 05 – Evolução Histórica e Comparativa da Aplicação em Saúde (%): 2014 – 2018 

 
FONTE: Betha Sistemas (Relatório: RREO – Anexo 12 – LC 141/2012, art.35). 

O gráfico anterior demonstra que o Município de Serra Alta em 2018 AUMENTOU seus gastos 
com ações e serviços públicos de saúde, em termos percentuais, quando comprado ao exercício anterior. 

 

b) Da aplicação em Educação 

Conforme determina o Art. 212 da Constituição Federal, a aplicação mínima por parte do 
Município na manutenção e desenvolvimento em ensino é de 25% das receitas de impostos e transferências. 
Apuração das despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, pode ser demonstrada da 
seguinte forma: 

Quadro 12 – Demonstrativo da aplicação em educação: 

Descrição Valor (R$) %

Receitas para apuração da aplicação em educação (I) 13.959.981,01 100,00%

Total das despesas com ações típicas de MDE (II) 2.783.045,82

Resultado líquido das transferências do FUNDEB (III) 1.189.885,94

(-) Despesas custeadas com complementação do FUNDEB no exercício (IV) 0,00

(-) Despesas custeadas com Superávit financeiro, do exercício anterior, do FUNDEB (V) -11.606,41 

(-) Despesas custeadas com Superávit financeiro, do exercício anterior, de outros recursos (VI) 0,00

(-) Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos (VII) 0,00

(-) Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar Inscritos com Disponibilidade de Recursos (VIII) 0,00

Total das deduções consideradas para fins de limite Constitucional (IX) = (IV + V + VI + VII + VIII) -11.606,41 

Total das despesas para fins de limite (X) 3.961.325,35 28,38%

Valor e percentual mínimo a ser aplicado (XI) 3.489.995,25 25,00%

Diferença entre o executado e o limite mínimo Constitucional (XII) = (X - XI) 471.330,10 3,38%

APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

 
FONTE: Betha Sistemas (Relatório: RREO – Anexo 8 – LDB, art. 72). 

Apurou-se que o município aplicou o montante de R$ 3.961.325,35 em gastos com Manutenção 
e Desenvolvimento do Ensino, o que corresponde a 28,38 % da Receita proveniente de impostos, sendo 
aplicado a MAIOR o valor de R$ 471.330,10, representando 3,38 % do mesmo parâmetro, CUMPRINDO o 
disposto no artigo 212 da Constituição Federal. 

O gráfico a seguir apresenta a evolução histórica e comparativa da aplicação em Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino: 

 
 
 
 
 
Gráfico 06 – Evolução Histórica e Comparativa da Aplicação em Ensino (%): 2014 – 2018 
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FONTE: Betha Sistemas (Relatório: RREO – Anexo 8 – LDB, art. 72). 

O gráfico anterior demonstra que o Município de Serra Alta em 2018 DIMINUIU seus gastos com 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, em termos percentuais, quando comprado ao exercício anterior. 

 

c) Da aplicação do FUNDEB 

O Art. 60, XII, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT c/c art. 22 da Lei nº. 
11.494/2007, determina a aplicação mínima de 60 % dos recursos oriundos do FUNDEB na remuneração 
dos profissionais do magistério em efetivo exercício. A apuração da aplicação dos recursos oriundos do 
FUNDEB nas despesas com profissionais do magistério em efetivo exercício pode ser demonstrada da 
seguinte forma: 

Quadro 13 – Demonstrativo da aplicação em FUNDEB: 

Descrição Valor (R$) %

Transferências de recursos do FUNDEB (I) 1.288.716,81 99,82%

Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB (II) 2.284,41 0,18%

Receitas recebidas do FUNDEB (III) = (I + II) 1.291.001,22 100,00%

Despesas com pagamento dos profissionais do magistério - 60% (IV) 1.210.318,60 93,75%

Despesas com pagamento de outras despesas  - 40% (V) 63.776,97 4,94%

Total das despesas do FUNDEB para fins de limite (VI) = IV + V) 1.274.095,57 98,69%

Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (VII) = (IV / III)*100 1.210.318,60 93,75%

Máximo de 40% em despesas com MDE, que não remuneração do magistério (VIII) = (V / III)*100 63.776,97 4,94%

Máximo de 5% não aplicado no exercício (IX) = (100 - VII - VIII) 16.905,65 1,31%

APLICAÇÃO EM FUNDEB

 
FONTE: Betha Sistemas (Relatório: RREO – Anexo 8 – LDB, art. 72). 

Verificou-se que o Município aplicou o valor de R$ 1.210.318,60, equivalendo a 93,75 % dos 
recursos oriundos do FUNDEB, gastos com a remuneração dos profissionais do magistério em efetivo 
exercício, CUMPRINDO o estabelecido no artigo 60, XII, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
(ADCT) e artigo 22 da Lei nº. 11.494/2007. 

O gráfico seguinte apresenta a evolução histórica e comparativa da aplicação em despesas com 
Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício: 

Gráfico 07 – Evolução Histórica e Comparativa – 60% do FUNDEB (%): 2014 - 2018 

 
Betha Sistemas (Relatório: RREO – Anexo 8 – LDB, art. 72). 
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Com relação aos gastos com a remuneração dos profissionais do magistério custeadas com 

recursos do FUNDEB, no exercício em análise, o Município de Serra Alta AUMENTOU sua aplicação, 

quando comparado ao exercício anterior. 

Ainda em relação ao FUNDEB, conforme prevê o Art. 21 da Lei 11.494/2007 o Município deve 
aplicar no exercício financeiro em que forem creditados no mínimo 95 % dos recursos oriundos do FUNDEB, 
em despesas com manutenção e desenvolvimento da educação básica.  

Conforme Quadro acima, evidencia-se que o Município aplicou o valor de R$ 1.274.095,57, 
equivalendo a 98,69 % dos recursos oriundos do FUNDEB, em despesas com manutenção e 
desenvolvimento da educação básica, CUMPRINDO o estabelecido no artigo 21 da Lei 11.494/2007. 

O gráfico a seguir apresenta a evolução histórica e comparativa da aplicação em Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica com Recursos oriundos do FUNDEB: 

Gráfico 08 – Evolução Histórica e Comparativa – 95% do FUNDEB (%): 2014 – 2018 

 
Betha Sistemas (Relatório: RREO – Anexo 8 – LDB, art. 72). 

Com relação às despesas com manutenção e desenvolvimento da educação básica custeadas 

com recursos do FUNDEB, no exercício em análise, o Município de Serra Alta DIMINUIU sua aplicação, 

quando comparado ao exercício anterior. 

Quanto a utilização de até 5% dos recursos oriundos do FUNDEB, no 1º trimestre do exercício 
imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional, conforme prevê o Art. 21, § 2º, da Lei 
11.494/2007, apresenta-se no Quadro abaixo: 

Quadro 14 – Demonstrativo dos saldos do FUNDEB do exercício anterior que deverão ser aplicados no 1º trimestre do 
exercício imediatamente subsequente: 

Descrição Valor (R$) %

Saldo financeiro do FUNDEB em 31/12/2017 (I) 11.606,41 100,00%

(-) Despesas inscritas em restos a pagar (II) 0,00 0,00%

Total de recursos oriundos do FUNDEB em 2016, que não foram utilizados (III) = (I - II) 11.606,41 100,00%

Despesas custeadas com o saldo do exercício anterior até o 1º trimestre do exercício (IV) 11.606,41 100,00%

Despesas custeadas com o saldo do exercício anterior após o 1º trimestre do exercício (V) 0,00 0,00%

Saldo do FUNDEB referente ao exercício anterior, não utilizado (VI) = (III - IV - V) 0,00 100,00%

APLICAÇÃO DO SALDO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

 
Betha Sistemas (Relatório: RREO – Anexo 8 – LDB, art. 72). 

Em verificação, constatou-se que o saldo remanescente do exercício de 2017 no valor de R$ 
11.606,41, foi efetivamente aplicados conforme Decreto nº. 040/2018 de 01 de março de 2018 que trata da 
Abertura de Crédito Adicional Suplementar por conta do Superávit Financeiro de 2017. 

Conforme demonstrativo acima, evidencia-se que o Município realizou despesas com o saldo 
dos recursos do FUNDEB, mediante abertura de crédito adicional, CUMPRINDO o estabelecido no artigo 
21, § 2º, da Lei nº. 11.494/2007. 
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XI – DAS DESPESAS REALIZADAS COM AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS 

Ficou facultada/dispensada para a prestação de contas relativas ao exercício financeiro de 2018, 
a serem apresentadas em 2019, a remessa referente a informações sobre os valores anuais das despesas 
realizadas referentes a aquisições e contratações de bens e serviços, por modalidade de licitação, bem como 
as decorrentes de dispensas e inexigibilidades de licitação, conforme Art. 1º, inciso II, da Portaria N.TC-
0537/2018 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. 

 

XII – DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVOS E EM COMISSÃO 

Ficou facultada/dispensada para a prestação de contas relativas ao exercício financeiro de 2018, 
a serem apresentadas em 2019, a remessa referente a informações sobre o quantitativo de servidores 
efetivos na administração direta e indireta e em comissão não integrantes do quadro efetivo, conforme Art. 
1º, inciso II, da Portaria N.TC-0537/2018 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. 

 

XIII – DAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS 

Ficou facultada/dispensada para a prestação de contas relativas ao exercício financeiro de 2018, 
a serem apresentadas em 2019, a remessa referente a informações sobre o quantitativo de contratações 
por tempo indeterminado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, 
IX, Constituição Federal), na administração direta e indireta, indicando as normas legais autorizadas, com 
indicação do valor anual, conforme Art. 1º, inciso II, da Portaria N.TC-0537/2018 do Tribunal de Contas do 
Estado de Santa Catarina. 

 

XIV – DOS CONTRATOS DE ESTÁGIO 

Ficou facultada/dispensada para a prestação de contas relativas ao exercício financeiro de 2018, 
a serem apresentadas em 2019, a remessa referente a informações sobre o quantitativo de contratos de 
estágio com indicação dos valores mensal e anual, conforme Art. 1º, inciso II, da Portaria N.TC-0537/2018 
do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. 

 

XV – DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA 

Ficou facultada/dispensada para a prestação de contas relativas ao exercício financeiro de 2018, 
a serem apresentadas em 2019, a remessa referente a informações dos contratos de terceirização de mão 
de obra na administração direta e indireta, com detalhamento dos postos de trabalho, respectivas funções e 
valores mensal e anual, conforme Art. 1º, inciso II, da Portaria N.TC-0537/2018 do Tribunal de Contas do 
Estado de Santa Catarina. 

 

XVI – DOS GASTOS COM DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

Ficou facultada/dispensada para a prestação de contas relativas ao exercício financeiro de 2018, 
a serem apresentadas em 2019, a remessa referente aos demonstrativos dos gastos com divulgação e 
publicidade por meio de contratos de prestação de serviços dos órgãos e entidades da Administração Pública 
Municipal, conforme Art. 1º, inciso II, da Portaria N.TC-0537/2018 do Tribunal de Contas do Estado de Santa 
Catarina. 

 

XVII – DOS CONVÊNIOS REALIZADOS COM UNIÃO E ESTADO 

Neste capitulo aborda-se a relação dos convênios com União e Estado realizados no exercício e 
os pendentes de recebimento, indicando o número do termo, data, valor acordado, valor repassado, valor a 
receber, respectivos restos a pagar inscritos em razão do convênio e demais informações pertinentes. 

No exercício de 2018, os convênio realizados e os pendentes de recebimento, firmados com o 
Governo Federal e Estadual, são os seguintes: 
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Quadro 15 – Demonstrativo dos convênios realizados com a União e o Estado: 

Ente 

Federetivo

Órgão/Entidade 

Concedente

Nº. do 

Convênio

Data de 

Assinatura

Valor 

Previsto para 

o Convênio

Valor 

Previsto para 

o Exercício

Valor 

Recebido

Valor a 

Receber

Despesas 

Realizadas 

no Exercício

Saldo a 

Executar

Restos a 

Pagar 

Decorrentes 

do Convênio

Federal
Fundo Nacional de 

Saúde

36000.187459

2/01-800
06/05/2018 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 149.537,33 462,67 0,00 

Estado SC

Secretaria de Estado 

de Turismo Cultura e 

Esporte

2018TR0980 04/07/2018 68.660,54 68.660,54 68.660,54 0,00 0,00 68.660,54 0,00 

Federal

Ministério de 

Agricultura Pecuária e 

Abastecimento

Contrato de 

Repasse nº. 

871177/2018

16/07/2018 88.062,62 88.062,62 88.062,62 0,00 0,00 88.062,62 0,00 

Federal
Fundo Nacional de 

Saúde

36000.200080

2/01-800
05/11/2018 313.218,00 313.218,00 313.218,00 0,00 0,00 313.218,00 0,00 

619.941,16 619.941,16 619.941,16 0,00 149.537,33 470.403,83 0,00 

RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO

Total

 FONTE: Secretaria de Planejamento e Finanças. 

Destaca-se que não existem Restos a Pagar inscritos no final do exercício decorrentes dos 
convênios. 

Os saldos a executar foram registrados como superávit do exercício. 

Os convênios acima mencionados, que possuem saldos e/ou valores a receber ao final do 
exercício não foram registrados no Ativo Circulante do Município. 

 

XVIII – DAS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA 

No exercício de 2018, o Município não teve eventos justificadores de situações de emergência e 
calamidade pública que gerassem reflexos econômicos e sociais. 

Ante a inexistência de ações desempenhadas pelo Município, em decorrência da situação de 
emergência ou calamidade pública, resta prejudicada a verificação, conforme demonstrativo abaixo: 

Quadro 16 – Demonstrativo dos eventos justificadores das situações de emergência ou calamidade pública: 

Evento (A)

Nº. Do Ato de 

Reconhecimento de 

Emergência ou 

Calamidade (B)

Período de Validade 

do Ato (C) 

Despesas 

Extraordinárias 

Empenhada no 

Exercício (D)

Despesas 

Extraordinárias 

Liquidada no 

Exercício (E)

Número do 

Empenho (F)

"Sem dados a informar".

0,00 0,00 

DEMONSTRATIVO DOS EVENTOS JUSTIFICADORES DAS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA

Total

FONTE: Departamento de Contabilidade. 

 

XIX – DA MANIFESTAÇÃO SOBRE AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS EM RELAÇÃO ÀS RESSALVAS E 
RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS 

As providências adotadas quanto às ressalvas e recomendações do Tribunal de Contas, emitidas 
nos pareceres prévios dos últimos três exercícios, podem ser demonstradas conforme Quadro a seguir:  

Quadro 17 – Demonstrativo das ressalvas e recomendações emitidas pelo Tribunal de Contas nos pareceres prévios 
e providências adotadas: 

DEMONSTRATIVO DAS RESSALVAS E RECOMENDAÇÕES DO TCE E AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

Exercício Processo Administrador Ressalva ou Recomendação Providências Adotadas 

2016 

PCP-
16/00075263 
Referente 
Exercício de 
2015. 

Francisco Artur 
Both 

6.2. Recomenda à Prefeitura 
Municipal de Serra Alta que atente 
para a restrição apontada pelo Órgão 
Instrutivo, qual seja: 

Dados disponibilizados no 
exercício de 2016. Link 
http://e-
gov.betha.com.br/transpare
ncia/01030-

http://e-gov.betha.com.br/transparencia/01030-002/recursos.faces?mun=a5wi01Cu28A
http://e-gov.betha.com.br/transparencia/01030-002/recursos.faces?mun=a5wi01Cu28A
http://e-gov.betha.com.br/transparencia/01030-002/recursos.faces?mun=a5wi01Cu28A
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DEMONSTRATIVO DAS RESSALVAS E RECOMENDAÇÕES DO TCE E AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

Exercício Processo Administrador Ressalva ou Recomendação Providências Adotadas 

6.2.1. Ausência de disponibilização 
em meios eletrônicos de acesso 
público, no prazo estabelecido, de 
informações pormenorizadas sobre a 
execução orçamentária e financeira, 
de modo a garantir a transparência da 
gestão fiscal com os requisitos 
mínimos necessários, em 
descumprimento ao estabelecido nos 
arts. 48-A, II, da Lei Complementar n. 
101/2000 e 7°, II, do Decreto n. 
7.185/2010 (Capítulo 7 do Relatório 
DMU n. 2472/2016). 

002/recursos.faces?mun=a
5wi01Cu28A= aba 
“Receitas”, “Ingressos de 
Receitas”. 

 

6.3. Recomenda ao Município de 
Serra Alta que, após o trânsito em 
julgado, divulgue a prestação de 
contas em análise e o respectivo 
parecer prévio, inclusive em meios 
eletrônicos de acesso público, 
conforme estabelece o art. 48 da Lei 
Complementar n. 101/2000 – LRF. 

Dados disponibilizados em: 
https://www.serraalta.sc.go
v.br/cms/pagina/ver/codMa
paItem/72950  

2017 

PCP-
17/00166333 
Referente 
Exercício de 
2016. 

Francisco Artur 
Both 

6.2.1. Prevenir e corrigir as seguintes 
restrições descritas nos itens 9.1.1 e 
9.1.2 do Relatório DMU nº. 
1128/2017: 
6.2.1.1. Realização de despesas, no 
montante de R$ 903,48, de 
competência do exercício de 2016 e 
não empenhadas na época própria, 
em desacordo com os arts. 35, II, 60 
e 85 da Lei n. 4.320/64 (itens 3.1 e 4.2 
do Relatório DMU); 

Recomendação será 
observada e corrigido nos 
exercícios seguintes. 

6.2.1.2. Contabilização indevida de 
receita não arrecadada no exercício 
em análise, no montante de R$ 
169.706,74, em decorrência de 
compensação de INSS, contrariando 
os arts. 35, I, e 85 da Lei n. 4.320/64 
(itens 3.1 e 4.2 do Relatório DMU e fs. 
214/231). 

Recomendação observada 
e registrada no balanço 
referente ao exercício de 
2018. 
Regularização dos registros 
indevidos de Receita 
Orçamentária e baixa dos 
empenhos de contribuições 
ao INSS em exercícios 
anteriores, relativos a 
compensação declarada na 
GFIP, utilizado o crédito na 
conta 2.1.8.9.3.96.00 - 
Obrigações decorrentes de 
Execução de Despesa sem 
Respaldo Orçamentário 
(Passivo com atributo P – 
Permanente), com 
contrapartida na conta 
2.3.7.1.3.03.00 - Ajustes de 
Exercícios Anteriores. 

6.3. Recomenda ao Poder Executivo 
Municipal de Serra Alta que observe 
o §1º do art. 40 da Lei n. 10.257/2001 
(Estatuto da Cidade), a fim de que o 
seu planejamento orçamentário 

Recomendação observada 
nos instrumentos de 
planejamento (Plano 
Plurianual, Lei de Diretrizes 

http://e-gov.betha.com.br/transparencia/01030-002/recursos.faces?mun=a5wi01Cu28A
http://e-gov.betha.com.br/transparencia/01030-002/recursos.faces?mun=a5wi01Cu28A
https://www.serraalta.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/72950
https://www.serraalta.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/72950
https://www.serraalta.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/72950
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DEMONSTRATIVO DAS RESSALVAS E RECOMENDAÇÕES DO TCE E AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

Exercício Processo Administrador Ressalva ou Recomendação Providências Adotadas 

(Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, Lei Orçamentária 
Anual) incorpore as diretrizes e as 
prioridades contidas no Plano Diretor 
após a sua entrada em vigor. 

Orçamentárias, Lei 
Orçamentária Anual). 

6.4. Recomenda ao Poder Executivo 
Municipal de Serra Alta que, após o 
trânsito em julgado, divulgue esta 
Prestação de Contas e o respectivo 
Parecer Prévio, inclusive em meios 
eletrônicos de acesso público, 
conforme estabelece o art. 48 da Lei 
Complementar n. 101/2000 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF); 

Dados disponibilizados em: 
https://www.serraalta.sc.go
v.br/cms/pagina/ver/codMa
paItem/95062  

2017 
REP-
15/00043386 

Darci Cerizolli 

Determinar ao Prefeito Municipal de 
Serra Alta que promova a investidura, 
através de concurso público, do cargo 
de advogado constante do Quadro de 
Cargos e Remuneração dos 
Servidores Públicos Municipais de 
Serra Alta (Lei Complementar – 
municipal – n. 684/2005), no prazo de 
06 (seis) meses, a contar da 
publicação desta Decisão, em 
observância ao art. 37, II, da 
Constituição Federal e nos moldes 
exigidos pelo Prejulgado n. 1.911 
desta Corte de Contas, 
comprovando-a a este Tribunal. 

Prazo para cumprimento é 
até 06/03/2018.  
Município solicitou 
prorrogação do prazo 
conforme Ofício nº. 
034/2018 de 23/02/2018. 
Prazo prorrogado pelo 
TCE/SC por mais 06 (seis) 
meses (até 06/09/2018) 
conforme Of. TCE/SEG nº. 
2748/2018 de 01/03/2018. 
Município solicitou 
prorrogação do prazo 
conforme Ofício nº. 
116/2018 de 05/09/2018. 
Prazo prorrogado pelo 
TCE/SC por mais 60 
(sessenta) dias, ou seja até 
19/11/2018 conforme Of. 
TCE/SEG nº. 16010/2018 
de 26/10/2018. 
Ofício nº. 21/2019, de 
04/02/2019 informando que 
o Município cumpriu com as 
determinações 
(Contratação de 
Advogado). 

2018 

PCP-
18/00177132 
Referente 
Exercício de 
2017. 

Darci Cerizolli 

1.1. Recomenda à Prefeitura 
Municipal de Serra Alta a adoção de 
providências visando à correção da 
deficiência apontada pelo Órgão 
Instrutivo, a seguir identificado, e a 
prevenção de outras semelhantes: 
1.1.1. Ausência de reconhecimento 
no exercício em análise de obrigação 
referente a contabilização indevida no 
exercício anterior de compensação 
previdenciária, no montante de R$ 
169.706,74, sem homologação da 
Receita Federal ou decisão judicial 
transitada em julgado, caracterizando 
afronta ao artigo 85 da Lei n.º 
4.320/64 (item4.2, quadro 11-A do 
Relatório Técnico n. 593/2018).  

Recomendação observada 
e registrada no balanço 
referente ao exercício de 
2018. 
Regularização dos registros 
indevidos de Receita 
Orçamentária e baixa dos 
empenhos de contribuições 
ao INSS em exercícios 
anteriores, relativos a 
compensação declarada na 
GFIP, utilizado o crédito na 
conta 2.1.8.9.3.96.00 - 
Obrigações decorrentes de 
Execução de Despesa sem 
Respaldo Orçamentário 
(Passivo com atributo P – 

https://www.serraalta.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/95062
https://www.serraalta.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/95062
https://www.serraalta.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/95062


 

ANEXO II - Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 
Prestação de Contas do Prefeito – PCP – Exercício / 2018 

Página 22 de 102 

 

DEMONSTRATIVO DAS RESSALVAS E RECOMENDAÇÕES DO TCE E AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

Exercício Processo Administrador Ressalva ou Recomendação Providências Adotadas 

Permanente), com 
contrapartida na conta 
2.3.7.1.3.03.00 - Ajustes de 
Exercícios Anteriores. 

2. Recomenda à Câmara de 
Vereadores a anotação e 
acatamento, pelo Poder Executivo, 
das observações constantes do 
Relatório Técnico. 

Recomendação observada 
no julgamento das contas. 

3. Recomenda Órgão Central de 
Controle Interno que adote 
providências junto ao Setor Contábil 
do Município para a correção na 
contabilidade atual da irregularidade 
na Compensação Previdenciária 
ocorrida nos exercícios anteriores. 

Encaminhamento de 
Comunicado Interno CI nº. 
023/2018 de 21/11/2018 
(Regularização dos 
registros referente as 
compensações do INSS). 
Recomendação observada 
pelo setor de contabilidade 
e registrada no balanço 
referente ao exercício de 
2018. 
Regularização dos registros 
indevidos de Receita 
Orçamentária e baixa dos 
empenhos de contribuições 
ao INSS em exercícios 
anteriores, relativos a 
compensação declarada na 
GFIP, utilizado o crédito na 
conta 2.1.8.9.3.96.00 - 
Obrigações decorrentes de 
Execução de Despesa sem 
Respaldo Orçamentário 
(Passivo com atributo P – 
Permanente), com 
contrapartida na conta 
2.3.7.1.3.03.00 - Ajustes de 
Exercícios Anteriores. 

4. Recomenda ao Município de Serra 
Alta que efetue as adequações 
necessárias ao cumprimento de 
todos os aspectos de saúde e 
educação avaliados no presente 
exercício quanto às políticas públicas 
municipais (item 8 do Relatório 
Técnico). 

Recomendação será 
observada e corrigido nos 
exercícios seguintes. 

FONTE: Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina - PCP. 

 

XX – DOS VALORES ARRECADADOS DECORRENTES DE DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS 
QUE IMPUTARAM DÉBITO A RESPONSÁVEIS 

Ficou facultada/dispensada para a prestação de contas relativas ao exercício financeiro de 2018, 
a serem apresentadas em 2019, a remessa referente aos demonstrativos dos valores arrecadados 
decorrentes de decisões do Tribunal de Contas que imputaram débitos a responsáveis, individualizados por 
título, com indicação das providências adotadas em relação aos títulos pendentes de execução para 
ressarcimento ao erário, conforme Art. 1º, inciso II, da Portaria N.TC-0537/2018 do Tribunal de Contas do 
Estado de Santa Catarina. 
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XXI – DA AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS E ESTRATÉGIAS PREVISTAS NO PLANO 
NACIONAL DE EDUCAÇÃO – PNE E NO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME) 

O Município aprovou o Plano Municipal de Educação através da Lei Municipal nº. 1.032/2015 de 
12 de junho de 2015. 

A Comissão Coordenadora para monitoramento e avaliação e a Equipe Técnica para 
monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação foram nomeadas através do Decreto Municipal 
nº. 117/2017 de 04 de maio de 2017, e Decreto Municipal nº. 118/2017 de 04 de maio de 2017, 
respectivamente. 

Com base nos dados levantados na Secretaria Municipal de Educação temos a situação 
apresentada no ANEXO ÚNICO, parte integrante deste relatório, quanto à execução das metas. 

 

XXII – DAS OUTRAS INFORMAÇÕES PREVIAMENTE SOLICITADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS 

O TCE/SC, a exemplo de todos os demais Tribunais de Contas do Brasil, aplicou uma 
metodologia destinada a avaliar a qualidade das políticas e atividades da gestão municipal. Tal 
metodologia, denominada Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM, inspirada no modelo 
do Tribunal de Contas paulista, será um meio de consulta permanente para o exercício da cidadania e 
relevante instrumento de orientação para a eleição de prioridades na gestão dos recursos públicos para 
7 dimensões da execução orçamentária: EDUCAÇÃO – SAÚDE – PLANEJAMENTO – GESTÃO 
FISCAL – MEIO AMBIENTE – CIDADES PROTEGIDAS – GOVERNANÇA EM TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO, como também, um mecanismo eficaz para o direcionamento do controle externo.  

O preenchimento do questionário eletrônico, de caráter institucional e obrigatório, está 
previsto no artigo 35 da Instrução Normativa N. TC-020/2015, com alterações contidas na Instrução 
Normativa N. TC-024/2016, foi enviado ao responsável pelo Controle Interno dessa municipalidade, 
possibilitando, dessa forma, a obtenção das informações necessárias ao cálculo do Índice de 
Efetividade da Gestão Municipal – IEGM, e respondido até a data de 16/05/2018.  

Da mesma forma, o TCE/SC solicitou através de Comunicado, informando se o município possui 
Equipe Técnica de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação, bem como os nomes e 
cargos dos membros que a constituem e o número do respectivo ato, sendo que as informações solicitadas 
foram encaminhadas via e-mail até a data de 10/08/2018. 

É o Relatório.                                             

Serra Alta (SC), 28 de fevereiro de 2018. 

 

 

CLEITON ALGAYER 
Controlador Interno 

Matrícula nº. 699  



 

ANEXO II - Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 
Prestação de Contas do Prefeito – PCP – Exercício / 2018 

Página 24 de 102 

 

ANEXO ÚNICO 

  

 

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório Anual de Monitoramento do Plano Municipal de Educação – PME de Serra Alta 

Lei Municipal no 1.032 de 12 de junho de 2015 

Período 

2015 a 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serra Alta/SC dezembro de 2018  

http://www.serraalta.sc.gov.br/
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RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE MONITORAMENTO: 

COMISSÃO COORDENADORA: (Ato no 117/2017, de 04/05/2017) 

ARLETE MARISTELA TREVIZAN – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

MARINA MARTINI – CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

EQUIPE TÉCNICA DO PME: (Ato no 118/2017 de 04/05/2017) 

ARLETE MARISTELA TREVIZAN: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ITAMAR OLDIGES:SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

CLAIR FATIMA ANDREIS: ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

ANA CLAUDIA LAUXEN ZUZELISKI: ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
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APRESENTAÇÃO 

Chegamos no momento muito importante de análise e monitoramento do Plano Municipal de 

Educação, etapa que requer de nós equipe técnica e comissão buscar informações relevantes à efetividade 

do Plano como forma de avaliação deste período.  O resultado desse processo constituísse no 

monitoramento que sistematicamente apresenta as intenções e o percurso necessário à concretização do 

que se pretende. 

O Plano Municipal de Educação foi instituído no Município de Serra Alta através da Lei Nº 1.032, 

de 12 de junho de 2015. Lei esta que está sendo monitorada, para verificar se as metas previstas estão 

sendo cumpridas. Para o referido monitoramento a equipe técnica e comissão fez o levantamento dos dados 

e posteriormente tabulados e analisados com o propósito de redefinir prazo para as metas não atingidas 

serem prorrogadas até a vigência deste documento.   

O município de Serra Alta, representado pela Secretaria Municipal de Educação e equipe técnica 

elaborou a agenda de trabalho para 2018. Nas reuniões foram realizadas leituras e avaliação das metas, 

estratégias do Plano Municipal de Educação no tocante a avanços ou retrocessos das estratégias 

estabelecidas no momento de sua elaboração, até o atual momento, bem como registros das observações 

feitas pela equipe de trabalho. 

Foi feita a análise seguindo a ordem cronológica das metas e para cada meta explicitarem a 

situação atual da Educação a fim de se fazer um comparativo e apresentar dados relevantes de 

monitoramento e avaliação do Plano.  

Diante dessa avaliação ficou evidenciado a dificuldade da obtenção de dados, levantamento de 

diagnósticos, dado ainda que muitas metas e estratégias necessitam de percentuais, o que de certa forma 

dificulta sua mensuração. 

É um momento ímpar que possibilita avaliar as ações e metas, observando os indicadores 

educacionais no contexto do Plano Municipal de Educação. 

Esperamos que o Plano Municipal de Educação de Serra Alta aponte para uma educação plena. 

 

ORGANIZAÇÃO E METODOLOGIA DO MONITORAMENTO: 

Instituir a comissão coordenadora 

Instituir a equipe técnica  

Participação da formação da rede de assistência de monitoramento e avaliação do PME  

Preenchimento parte A da ficha de monitoramento e avaliação do PME 

Formação com a AE. Técnica Rede PME 

Construir e aferir os indicadores da metas  

Releitura e estudo do PME 

Estudo do caderno de orientação do PME 
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Estudo do ciclo de planejamento do município PPA, LDA e LOA 

Organização de estratégias cronológicas 

Preenchimento da parte B da ficha de monitoramento e avaliação do PME 

 

1. METAS DO PLANO ESTADUAL/MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBSERVADAS NO PERÍODO 

 

I. Meta sobre Educação Infantil 

Meta 1 - Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as crianças de 04 

(quatro) a 05 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de Educação Infantil em creches de forma a atender, 

no mínimo, 70% (setenta por cento) das crianças de até 03 (três) anos até o final da vigência deste Plano.  

Indicador 1A 
Percentual da população de 4 a 5 anos que frequenta a escola/creche (Taxa de 

atendimento escolar) 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

100 % 

DADO OFICIAL    95,8% Censo Demográfico 2010 – IBGE  

ESTIMATIVA ** 74,5% 

Tabela - População Estimada para 

2016 -2017- escola ou creche, por 

grupos de idade - municípios SC 

DADO MUNICIPAL 

(LOCAL)        
100% Busca Saúde  

 

Indicador 1B 
Percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a escola/creche (Taxa de 

atendimento escolar) 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

70 % 

DADO OFICIAL    10,5% Censo Demográfico 2010 – IBGE  

ESTIMATIVA ** 48,3% 

Tabela - População Estimada para 

2016 escola ou creche, por grupos de 

idade - municípios SC 

DADO MUNICIPAL 

(LOCAL)        
51,30% Busca Saúde 

 

 

 

 



 

ANEXO II - Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 
Prestação de Contas do Prefeito – PCP – Exercício / 2018 

Página 28 de 102 

 

ESTRATÉGIAS 

PRAZO DA 

ESTRATÉGIA 

 

DESCRIÇÃO DA 

ESTRATÉGIA 

PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 

REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 

ANDAMENTO 

1.1 2019-2025 

Definir, em regime de 

colaboração entre a União, o 

Estado e os Municípios, metas 

de expansão das respectivas 

redes públicas de Educação 

Infantil segundo padrão 

nacional de qualidade, 

considerando as peculiaridades 

locais. 

LOA  

PPA 

LDO 

 

Em andamento 

1.2 2018-2025 

Garantir que, ao final da 

vigência deste Plano, seja 

inferior a 10% (dez por cento) a 

diferença entre as taxas de 

frequência à Educação Infantil 

das crianças de até 3 (três) anos 

oriundas do quinto de renda 

familiar per capita mais elevado 

e as do quinto de renda familiar 

per capita mais baixa. 

 
Em andamento 

 

1.3 2018 

Realizar em regime de 

colaboração pelo PSF 

(Programa Saúde Familiar), 

levantamento da demanda por 

creche para a população de até 

3 (três) anos de idade, como 

forma de conscientizar as 

famílias, planejando a oferta e 

verificando o atendimento da 

demanda manifestada no 

município. 

 Executada 

1.4 2021 

Estabelecer durante a vigência 

do Plano, normas, 

procedimentos e prazos para 

definição de mecanismos de 

consulta pública da demanda 

das famílias por creches. 

 Em andamento  
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1.5 2019 

Manter e ampliar, em regime de 

colaboração, programa de 

construção e reestruturação de 

escolas, bem como de 

aquisição de equipamentos, 

visando à expansão e à 

melhoria da rede física de 

escolas públicas de Educação 

Infantil, respeitando, inclusive, 

as normas de acessibilidade. 

LOA 

PPA 

LDO 

 

 

Em andamento 

1.6 2019 

 Implantar, até o segundo ano 

de vigência do Plano, avaliação 

da Educação Infantil articulada 

entre o Conselho Municipal da 

Educação e outros setores da 

educação, a ser realizada a 

cada 2 (dois) anos, com base 

em parâmetros nacionais de 

qualidade, a fim de aferir a 

infraestrutura física, o quadro de 

pessoal, as condições de 

gestão, os recursos 

pedagógicos, a situação de 

acessibilidade, entre outros 

indicadores relevantes. 

 Em andamento 

1.7 2018 - 2019 

Ampliar a oferta, conforme a 

necessidade, as matrículas 

gratuitas em creches, com a 

expansão da oferta na rede 

pública. 

 Em andamento 

1.8 

 

2018-2020 

Promover a formação inicial e 

continuada dos profissionais da 

Educação Infantil, garantindo 

preferencialmente, o 

atendimento por profissionais 

com formação superior. 

 

LOA 

PPA 

LDO 

 

 

 

Realizada e em 

andamento 

1.9 

 

 

 

 

2018-2020 

Estimular a articulação entre 

pós-graduação, núcleos de 

pesquisa e cursos de formação 

para profissionais da 

educação, de modo a garantir a 

 

 

 

  

 

 

 

 

Em andamento 
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elaboração de currículos e 

propostas pedagógicas que 

incorporem os avanços de 

pesquisas ligadas ao processo 

de ensino e aprendizagem e às 

teorias educacionais no 

atendimento da população de 0 

(zero) a 5 (cinco) anos. 

1.10 

 

 

 

 

 

 

2017 a 2025 

 

Priorizar o acesso à Educação 

Infantil e fomentar a oferta do 

atendimento educacional 

especializado complementar e 

suplementar aos estudantes 

com deficiência, transtornos do 

espectro do autismo, 

transtorno do déficit de atenção 

com hiperatividade e altas 

habilidades/superdotação, 

assegurando a educação 

bilíngue para crianças surdas e 

a transversalidade da 

educação especial nessa etapa 

da educação básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizada e em 

andamento 

1.11 

 

 

 

2017 a 2025 

Manter e ampliar programas de 

orientação e apoio às famílias, 

por meio da articulação das 

áreas de educação, saúde e 

assistência social, com foco no 

desenvolvimento integral das 

crianças de até 3 (três) anos de 

idade. 

  

 

 

Realizada e em 

andamento 

1.12 

 

 

 

 

2017 a 2025 

Preservar as especificidades 

da Educação Infantil na 

organização das redes 

escolares, garantindo o 

atendimento da criança de 0 

(zero) a 5 (cinco) anos em 

estabelecimentos que atendam 

a parâmetros nacionais de 

qualidade e a articulação com a 

etapa escolar seguinte. 

   

 

 

 

Realizada e em 

andamento 
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1.13 

 

 

 

 

2017 a 2020 

Fortalecer o acompanhamento 

e o monitoramento do acesso e 

da permanência das crianças 

na Educação Infantil, em 

especial dos beneficiários de 

programas de transferência de 

renda, em colaboração com as 

famílias e com os órgãos 

públicos de Assistência Social, 

saúde e proteção à infância. 

  

 

 

 

Realizada e em 

andamento  

1.14 

 

 

2018 

Promover a busca ativa de 

crianças em idade 

correspondente à Educação 

Infantil, em parceria com 

órgãos públicos de Assistência 

Social, saúde e proteção à 

infância, preservando o direito 

de opção da família em relação 

às crianças de até 3 (três) anos 

de idade. 

  

 

  Executada (mini 

censo escolar) 

1.15 

 

 

2018 a 2020 

 O Município, realizará e 

publicará, a cada ano, 

levantamento da demanda 

manifesta por Educação Infantil 

em creches e pré-escolas, 

como forma de planejar e 

verificar o atendimento. 

  

 

Em andamento 

1.16 

 

 

 

2017 a 2020 

Estimular o acesso à Educação 

Infantil em tempo integral, 

gradativamente durante a 

vigência desse Plano, para 

todas as crianças de 0 (zero) a 

5 (cinco) anos, conforme 

estabelecido nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil. 

  

 

Somente temos em 

nosso Município o 

acesso à Educação 

Infantil em tempo 

integral de 0 a 3 

anos(Creche)  
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1.17 

 

 

 

2017 a 2020 

Ampliar o espaço físico interno 

e externo da escola, gramado e 

arborização, implementando 

os espaços lúdicos de 

interatividade considerando a 

diversidade étnica, de gênero e 

sociocultural, tais como: 

brinquedoteca, ludoteca, 

biblioteca e parque infantil. 

 

 

 

LOA 

PPA 

LDO 

 

 

 

Realizada e em 

Andamento  

1.18 

 

 

 

2017 -2020 

Garantir a oferta da 

alimentação escolar, com 

segurança alimentar e 

nutricional, preferencialmente 

com produtos da região, bem 

como, elaboração de cardápio 

para crianças com restrição 

alimentar conforme LEI Nº 

12.982, de 28 de maio de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizada  

1.19 

 

2017-2025 

 Garantir o calendário unificado 

com o cumprimento de 200 

dias letivos, de efetivo trabalho 

escolar. 

  

Realizada  

1.20 

 

2017-2025 

Assegurar aos profissionais da 

Educação Infantil um terço de 

hora atividade, conforme 

legislação vigente. 

  

 

Realizada 

1.21 

 

 

2018/2019 

 

Atualizar a Lei do Sistema 

Municipal de Ensino, visando 

adequação do currículo 

escolar, avaliação escolar e o 

número mínimo e máximo de 

alunos por turma em sala de 

aula. 

  

 

Em andamento 

 

 Fonte: Município - IBGE/Censo Populacional 2010- Dado oficial: 10,5%( em 2010 o Munícipio de 
Serra Alta não tinha Creche, foi construída em 2013 e as atividades iniciadas em 2014 

 Ampliação de matriculas atendendo turma de 0 a 3 anos em tempo integral, passando de 4 para 5 
turmas.  

 Estratégia 1.3: A Secretaria de Educação encaminhou juntamente com a Secretaria da Saúde um 
Mini Censo para comprovar a demanda manifesta de nosso Município  

 Dificuldade: Falta espaço físico na Creche para aumentar a demanda. 
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Estratégia 1.1:  Realizado em 2017 na Creche, ampliação do espaço externo com construção de uma 

casinha de brinquedos com espaço arborizado e gramado. Com projeto para 2019 de ampliar espaço físico 

interno (duas salas) da creche.  

Estratégia 1.17:  Em andamento Projeto para 2019 ampliação do espaço externo e de um refeitório maior 

no Centro Municipal de Educação. 

 

Informações relevantes 

Meta I – Indicador 1A e 1B: No ano de 2018 o Município atende 50,33% das crianças de 0 a 3 anos em 

creche, em tempo integral, e das crianças de 4 a 5 atende 100%. Em relação ao atendimento as crianças de 

4 a 5 anos, cuja meta é universalizar, percebeu-se que os dados oficiais não correspondem à realidade do 

nosso Municipio, pois não há crianças na fila de espera nessa idade, bem como fora da escola. Portanto 

realizamos um minicenso em parceria com a saúde objetivando dados mais concretos. 

II-Meta sobre Ensino Fundamental 

Meta 02 – Universalizar o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 

(quatorze) anos de idade e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos estudantes 

concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste Plano. 

Indicador 2 
Indicador 2A -Percentual de pessoas de 6 a 14 anos que frequentam ou que já 

concluíram o ensino fundamental (taxa de escolarização líquida ajustada) 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

95 % 

DADO OFICIAL    100% Censo Demográfico 2010 – IBGE 

ESTIMATIVA ** 73,3% 

Tabela - População Estimada para 

2016 - escola ou creche, por grupos de 

idade - municípios SC 

DADO MUNICIPAL 

(LOCAL)        
99,34% Busca Escolas (Municipal – Estadual) 

 

 Conforme indicador a meta foi atingida, 99,34% 

 

ESTRATÉGIAS DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 

REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 

ANDAMENTO  

2.1 

 Pactuar entre a União, o Estado e os Municípios, no 

âmbito da instância permanente de que trata o § 5º do 

Art. 7º, da Lei no 13.005/2014, a implantação dos 

direitos e objetivos de aprendizagem e 

 Em andamento 
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desenvolvimento que configurarão a base nacional 

comum curricular do Ensino Fundamental. 

2.2 

Dar continuidade aos mecanismos para o 

acompanhamento individualizado dos (as) alunos 

(as) do Ensino Fundamental; 

 Realizada/andamento 

2.3 

Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do 

acesso, da permanência e do aproveitamento 

escolar dos beneficiários de programas de 

transferência de renda, bem como o controle das 

situações de discriminação, preconceito e violência 

na escola, visando ao estabelecimento de condições 

adequadas para o sucesso escolar dos estudantes, 

em colaboração com as famílias e com os órgãos 

públicos de assistência social, saúde e proteção à 

infância, adolescência e juventude. 

  

Realizado 

2.4 

Promover a busca ativa de crianças e adolescentes 

fora da escola, o acompanhamento e o 

monitoramento de acesso e permanência nas 

unidades de ensino, em parceria com as áreas de 

saúde e Assistência Social. 

 Realizado/andamento 

2.5 

Desenvolver tecnologias pedagógicas que 

combinem, de maneira articulada, à organização do 

tempo e das atividades didáticas entre a escola e o 

ambiente comunitário, considerando as 

especificidades da educação especial, da escola 

rural. 

  

Atendimento apenas 

em Escola urbana  

2.6 

 Disciplinar, no âmbito dos sistemas de ensino, a 

organização flexível do trabalho pedagógico, 

incluindo adequação do calendário escolar de 

acordo com a realidade local, a identidade cultural e 

as condições climáticas da região.  

  

Realizada  

2.7 

Promover o relacionamento das escolas com 

instituições e movimentos culturais, a fim de garantir 

a oferta regular de atividades culturais para a livre 

fruição dos estudantes dentro e fora dos espaços 

escolares, assegurando, ainda, que as escolas se 

tornem polos de criação e difusão cultural. 

  

Realizada/andamento 

2.8 

Incentivar a participação dos pais ou responsáveis 

no acompanhamento das atividades escolares dos 

filhos por meio do estreitamento das relações entre 

as escolas e as famílias. 

  

Realizado  
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2.9 

Garantir o atendimento específico às populações do 

campo, povos nômades e das comunidades 

tradicionais garantindo o acesso, permanência, 

conclusão, bem como a formação de profissionais 

para atuação junto a essas populações. 

  

Nosso município não 

tem escola no Campo  

2.10 

Desenvolver formas alternativas de oferta do ensino 

fundamental, garantindo a qualidade, para atender 

aos filhos de profissionais que se dedicam a 

atividades de caráter itinerante. 

  

Realizado  

2.11 

 Manter e ampliar as atividades extracurriculares aos 

estudantes de incentivo e de estímulo a habilidades, 

promovendo, inclusive, certames e concursos de 

âmbito municipal, regional, estadual e nacional. 

  

  

Não realizado 

2.12 

Promover atividades de desenvolvimento e estímulo 

a habilidades esportivas nas escolas, interligando-as 

a um plano de disseminação do desporto 

educacional e de desenvolvimento esportivo 

nacional. 

  

Em andamento  

2.13 

Efetivar, com as áreas de saúde, ação social e 

cidadania, rede de apoio ao sistema municipal de 

ensino para atender o público da educação especial. 

  

Realizado  

2.14 

Garantir o acesso e permanência dos estudantes na 

educação pública, viabilizando transporte escolar 

acessível com segurança, material escolar, 

laboratórios didáticos e biblioteca informatizada com 

acervo atualizado, visando a inclusão das diferentes 

etnias. 

 

       LOA 

       PPA 

       LDO 

 

 

Realizado/andamento  

2.15 

Garantir a oferta da alimentação escolar, com 

segurança alimentar e nutricional, preferencialmente 

com produtos da região. 

 

 

 

Realizado  

2.16 

Fomentar as tecnologias educacionais inovadoras 

das práticas pedagógicas que assegurem 

conhecimentos fundamentais de linguísticas 

diferenciadas. 

  

Em andamento  

2.17 

Assegurar a renovação, manutenção e criação das 

bibliotecas, inclusive a biblioteca virtual com 

equipamentos, espaços, acervos bibliográficos, bem 

como profissionais especializados, como condições 

para a melhoria do processo ensino/aprendizagem 

 

    LOA 

    PPA 

    LDO 

 

Em andamento  
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2.18 

Manter programas educacionais que, efetivamente, 

promovam a correção das distorções idade/série 

com qualidade, promovendo ao educando condições 

de inserção e acompanhamento nas séries/ano 

posteriores. 

 Realizado/ 

Andamento.  

2.19 

 

Definir e garantir padrões de qualidade, em regime 

de colaboração com os sistemas de ensino, dando a 

igualdade de condições para acesso e permanência 

no ensino fundamental. 

 Realizado 

2.20 

Garantir a implementação da Proposta Curricular do 

Estado de Santa Catarina de maneira a assegurar a 

formação básica comum respeitando os valores 

culturais e artísticos nas diferentes etapas e 

modalidades da educação. 

  

Realizado 

2.21 

Assegurar a inclusão de pessoas com deficiência 

nas instituições escolares do ensino regular, com 

adaptação dos meios físicos e capacitação dos 

recursos humanos, assegurando o desenvolvimento 

de seu potencial cognitivo, emocional e social. 

 

LOA 

PPA 

LDO 

 

Realizado 

2.22 

Atualizar a Lei do Sistema Municipal de Ensino, 

visando adequação do currículo escolar, avaliação 

escolar e o número mínimo e máximo de alunos por 

turma em sala de aula 

  

Em andamento  

 

 Estratégia 2.1:Através do PAR adquirimos mobiliário para salas de aula, onde está no planejamento 

para 2018-2020 aquisição de ônibus escolares, o Estado repassa para o Município em regime de 

colaboração para o pagamento do transporte escolar. 

 Estratégia 2.2: Contratação de um Professor para reforço escolar.   

 Estratégia 2.3: *Acompanhamento de rendimento e quando necessário intervenção com psicólogos 

em parceria com Assistência Social.   

 Estratégia 2.4: Em parceria com a saúde fizemos um Mini Censo. 

 Estratégia 2.5: *Devido à baixa matricula a Escola localizado na zona rural, foi extinta; 

 Estratégia 2.7: Nosso Município atinge um grande número de estudantes em atividades culturais da 

Casa da Cultura.  

 Estratégia 2.12: Nosso Município atinge um grande número de estudantes que frequentam as 

atividades esportivas. 

 Estratégias 2.14. Os estudantes da zona Rural é disponibilizado transporte, todos os anos é 

distribuído Kit escolares, bem como uniforme para todos os alunos da Rede Municipal 

 Estratégia 2.16: Equipar com multimídia as salas de aula. 
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 Estratégia 2.17:   Anualmente é equipado com acervos diversificado  

 Estratégia 2.18: O PNAIC serviu para formar Professores e o Município oferece cursos que auxiliam 

o Professor, melhorando sua prática em sala de aula.      

 Estratégia 2.22: Em 2019 atualizaremos a Lei do Sistema Municipal de Ensino.   

 

III-Meta sobre Ensino Médio 

Meta 3 – Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 

(dezessete) anos de idade e elevar, até o final do período de vigência deste Plano, a taxa líquida de 

matrículas no ensino médio para 95% (noventa e cinco por cento). 

Indicador 3 
Indicador 3A - Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola ou já 

concluiu a educação básica 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

95,00% 

DADO OFICIAL    86,6% Censo Demográfico 2010 – IBGE  

ESTIMATIVA ** 49,76% 

Tabela - População Estimada para 

2017 - escola ou creche, por grupos de 

idade - municípios SC 

DADO MUNICIPAL 

(LOCAL)        
100% 

 

 

Fonte: Escola Estadual  

 

Indicador 3B 
Indicador 3B - Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta o ensino médio 

ou possui educação básica completa. 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

90,00% 

DADO OFICIAL    69,8% 
Fonte Município - IBGE/Censo 

Populacional – 2010 

ESTIMATIVA ** 

 
49,76% 

Tabela - População Estimada para 

2017  

DADO MUNICIPAL 

(LOCAL)        
100% 

 

 

Fonte: Escola Estadual  

 

ESTRATÉGIAS DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 

REALIZADA/NÃO 
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INICIADA/EM 

ANDAMENTO  

3.1 

 Pactuar, entre União, Estado e Municípios, no 

âmbito da instância permanente de negociação e 

cooperação, de que trata o § 5º do Art. 7º, da Lei 

no 13.005/2014, a implantação dos direitos e 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

que configurarão a base nacional comum 

curricular do ensino médio. 

 Em andamento  

3.2 

Promover a relação das escolas com instituições 

e movimentos culturais, a fim de garantir a oferta 

regular de atividades culturais para a livre fruição 

dos estudantes dentro e fora dos espaços 

escolares, assegurando ainda que as escolas se 

tornem polos de criação e difusão cultural e 

prática desportiva, integrada ao currículo 

escolar. 

 Não realizado 

3.3 

Auxiliar com a universalização do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), 

fundamentado em matriz de referência do 

conteúdo curricular do ensino médio e em 

técnicas estatísticas e psicométricas que 

permitam comparabilidade de resultados, 

articulando-o com o Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB), e promover sua 

utilização como instrumento de avaliação 

sistêmica, para subsidiar políticas públicas para 

a educação básica, de avaliação certificadora, 

possibilitando aferição de conhecimentos e 

habilidades adquiridos dentro e fora da escola, e 

de avaliação classificatória, como critério de 

acesso à educação superior. 

  

 

Em andamento 

3.4 

Fomentar a expansão das matrículas gratuitas 

de ensino médio integrado à educação 

profissional, observando-se as peculiaridades 

das populações do campo, da educação 

especial. 

 Não compete a Escola  

3.5 

 Fortalecer o acompanhamento e o 

monitoramento do acesso, da permanência e do 

aproveitamento escolar dos jovens beneficiários 

de programas de transferência de renda, bem 
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como dos sujeitos em situações de 

discriminação, preconceito e violência, práticas 

irregulares de exploração do trabalho, consumo 

de drogas, gravidez precoce, buscando a 

colaboração com as famílias, de forma Inter 

setorial.  

Em andamento, em 

conjunto com a Raiz 

Rede 

3.6 

 Promover a busca ativa da população de 15 

(quinze) a 17 (dezessete) anos fora da escola, 

de forma Inter setorial com os serviços de 

assistência social, saúde e proteção à 

adolescência e à juventude. 

  

Em andamento  

3.7 

Fomentar programas de educação e de cultura 

para a população urbana e do campo, de jovens, 

na faixa etária de 15 (quinze) a 17 (dezessete) 

anos, e de adultos, visando à qualificação social 

e profissional para aqueles que estejam fora da 

escola e com defasagem no fluxo escolar. 

 

  

Não realizada 

3.8 

Redimensionar a oferta de Ensino Médio nos 

turnos diurno e noturno, bem como a distribuição 

territorial das escolas de Ensino Médio, de forma 

a atender a toda a demanda, de acordo com as 

necessidades específicas dos estudantes. 

  

Realizada  

3.9 

Desenvolver formas alternativas de oferta do 

Ensino Médio, garantindo a qualidade, para 

atender aos filhos de profissionais que se 

dedicam a atividades de caráter itinerante. 

  

Realizada  

3.10 

Implementar políticas de prevenção à evasão 

motivada por preconceito ou por quaisquer 

formas de discriminação, criando rede de 

proteção contra formas associadas à exclusão 

  

Realizada  

3.11 
Estimular a participação dos adolescentes nos 

cursos das áreas tecnológicas e científicas. 

  

Em andamento  

3.12 

 Promover e acompanhar a celebração de 

convênios entre empresas e escolas de 

educação básica, profissional e tecnológica para 

oportunizar estágio, possibilitando o acesso ao 

mundo do trabalho. 

  

Não realizada  

3.13 
 Avaliar, até o 5º (quinto) ano de vigência desse 

Plano, o dispositivo da Lei Complementar nº 

  

Realizado  
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170/1998, que trata do número de estudantes 

por turma. 

OBS: A nossa rede de ensino só atende anos iniciais e educação infantil. 

 

IV-Meta sobre Educação Especial/Inclusiva 

Meta 4  - Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos de idade com deficiência, 

transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade/impulsividade e altas 

habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, 

preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de 

recursos multifuncionais e serviços especializados, públicos ou conveniados, nos termos do Art. 208, inciso 

III, da Constituição Federal, do Art. 163 da Constituição Estadual e do Art. 24 da Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência, aprovada por meio do Decreto Legislativo nº 186/2008, com status de emenda 

constitucional, e promulgada pelo Decreto nº 6.949/2009, e nos termos do Art. 8º do Decreto nº 7.611/2011, 

que dispõe sobre a Educação Especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências, 

até o ultimo dia de vigência desse Plano. 

Indicador 4A 
Indicador 4A-Percentual da população de 4 a 17 anos de idade com deficiência que 

frequenta a escola 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

100% 

DADO OFICIAL    87,3% Censo Demográfico 2010 – IBGE  

DADO MUNICIPAL 

(LOCAL)       
57,14% Fonte: Censo 2017 e APAE 

 

Indicador 4B 

Indicador 4B: Percentual de matrículas de alunos de 4 a 17 anos de idade com 

deficiência, TGD e altas habilidades ou superdotação que estudam em classes 

comuns da educação básica. 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

100% 

DADO OFICIAL    100% Censo da Educação Básica 2015 

DADO MUNICIPAL 

(LOCAL)        
57,14% Fonte: Censo 2017 e APAE 

 

ESTRATÉGIAS DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 

REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM ANDAMENTO  
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4.1 

Garantir a oferta de educação 

inclusiva, vedada a exclusão do ensino 

regular sob alegação de deficiência e 

promovida a articulação pedagógica 

entre o ensino regular e o atendimento 

educacional especializado. (APAE, 

psicóloga, fonoaudiólogo, 

fisioterapeuta). 

LOA 

PPA 

LDO 

  

 

Realizada  

4.2 

Buscar a contabilização, para fins do 

repasse do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica 

e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (FUNDEB), as matrículas 

dos estudantes da educação regular 

da rede pública que recebam 

atendimento educacional 

especializado complementar e 

suplementar, sem prejuízo do cômputo 

dessas matrículas na educação básica 

regular, e as matrículas efetivadas, 

conforme o censo escolar mais 

atualizado, na educação especial 

oferecida em instituições comunitárias, 

confessionais ou filantrópicas sem fins 

lucrativos, conveniadas com o Poder 

Público e com atuação exclusiva na 

modalidade, nos termos da Lei n° 

11.494/2007.  

 

 Realizado 

4.3 

Promover, no prazo de vigência deste 

Plano, a universalização do 

atendimento escolar à demanda 

manifesta pelas famílias de crianças 

de 0 (zero) a 3 (três) anos de idade 

com deficiência, transtorno do 

espectro autista, transtorno de déficit 

de atenção e 

hiperatividade/impulsividade e altas 

habilidades ou superdotação, 

observado o que dispõe a Lei nº 

9.394/1996, que estabelece as 

 Em andamento (2016-2024) 
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diretrizes e bases da educação 

nacional 

4.4 

 Implantar, implementar e manter ao 

longo deste Plano, salas de recursos 

multifuncionais e fomentar a formação 

continuada de professores para o 

ensino regular e para o atendimento 

educacional especializado nas escolas 

regulares e nas instituições 

especializadas públicas e 

conveniadas. 

 Realizada 

4.5 

 Garantir atendimento educacional 

especializado em salas de recursos 

multifuncionais, preferencialmente em 

escolas da rede regular de ensino ou 

em instituições especializadas, 

públicas ou conveniadas, nas formas 

complementar ou suplementar, a todos 

os estudantes com deficiência, 

transtorno do espectro autista, 

transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade/impulsividade e altas 

habilidades ou superdotação, 

matriculados em escolas de educação 

básica, conforme necessidade 

identificada por meio de avaliação, e 

diagnóstico, ouvidos a família e o 

estudante. 

 Realizada   

4.6 

Estimular a criação de centros 

multidisciplinares de apoio, pesquisa e 

assessoria, articulados com 

instituições acadêmicas, conveniados 

com a Fundação Catarinense de 

Educação Especial (FCEE) e 

integrados dos profissionais das áreas 

de saúde, assistência social, APAE, 

pedagogia e psicologia, para apoiar o 

trabalho dos professores da educação 

básica com estudantes com 

deficiência, transtorno do espectro 

autista, transtorno de déficit de 

 Realizado 
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atenção e 

hiperatividade/impulsividade e altas 

habilidades ou superdotação. 

4.7 

Aderir, manter e ampliar programas 

suplementares que promovam a 

acessibilidade nas instituições 

públicas, para garantir o acesso e a 

permanência dos estudantes com 

deficiência, transtorno do espectro 

autista, transtorno de déficit de 

atenção e 

hiperatividade/impulsividade e altas 

habilidades ou superdotação, por 

meio da adequação arquitetônica, da 

oferta de transporte acessível, da 

disponibilização de material didático 

próprio e de recursos de tecnologia 

assistida, da alimentação escolar 

adequada a necessidade do 

estudante, garantindo a segurança 

alimentar e nutricional, assegurando, 

ainda, no contexto escolar, em todas 

as etapas, níveis e modalidades de 

ensino, a identificação dos estudantes 

com altas habilidades ou 

superdotação. (Formar grupos de 

apoio a instituição APAE).  

 

 

LOA 

PPA 

LDO 

  

 

 

 

 

 

Em andamento (2016 a 2020) 

4.8 

Promover a oferta de educação 

bilíngue, em Língua Brasileira de 

Sinais (Libras) como primeira língua e 

na modalidade escrita da Língua 

Portuguesa como segunda língua, 

aos estudantes surdos e com 

deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 

(dezessete) anos, em escolas 

inclusivas, nos termos do Art. 22 do 

Decreto nº 5.626/2005, e dos Arts. 24 

e 30, da Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência, bem 

como a adoção do Sistema Braille 

para cegos e surdo-cegos. 

  

 

 

 

OBS: Em nossa rede de ensino 

ainda não temos demanda  
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4.9 

Ofertar a educação inclusiva, vedada 

a exclusão do ensino regular sob 

alegação de deficiência e promovida 

a articulação pedagógica entre o 

ensino regular e o atendimento 

educacional especializado. 

  

Realizada  

 

 

4.10 

Fortalecer o acompanhamento e o 

monitoramento do acesso à escola e 

ao atendimento educacional 

especializado, bem como da 

permanência e do desenvolvimento 

escolar dos estudantes com 

deficiência, transtorno do espectro 

autista, transtorno de déficit de 

atenção e 

hiperatividade/impulsividade e altas 

habilidades ou superdotação 

beneficiários de programas de 

transferência de renda, juntamente 

com o combate às situações de 

discriminação, preconceito e 

violência, com vistas ao 

estabelecimento de condições 

adequadas para o sucesso 

educacional, em colaboração com as 

famílias e com os órgãos públicos de 

Assistência Social, saúde e proteção 

à infância, à adolescência e a 

juventude. 

  

Realizada  

4.11 

Incentivar pesquisas voltadas para o 

desenvolvimento de metodologias, 

materiais didáticos, equipamentos e 

recursos de tecnologia assistida, com 

vistas à promoção do ensino e da 

aprendizagem, bem como das 

condições de acessibilidade dos 

estudantes com deficiência, 

transtorno do espectro autista, 

transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade/impulsividade e altas 

habilidades ou superdotação 

  

 

 

Realizada 
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4.12 

Promover o desenvolvimento de 

pesquisas interdisciplinares para 

subsidiar a formulação de políticas 

públicas Inter setoriais que atendam 

as especificidades educacionais de 

estudantes com deficiência, 

transtorno do espectro autista, 

transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade/impulsividade e altas 

habilidades ou superdotação que 

requeiram medidas de atendimento 

especializado. 

  

 

 

Realizada  

4.13 

Promover a articulação Inter setorial 

entre órgãos e políticas públicas de 

saúde, Assistência Social e direitos 

humanos, em parceria com as 

famílias, com o fim de desenvolver 

modelos de atendimento voltados à 

continuidade do atendimento escolar 

na educação de jovens e adultos das 

pessoas com deficiência, transtorno 

do espectro autista, transtorno de 

déficit de atenção e 

hiperatividade/impulsividade e altas 

habilidades ou superdotação com 

idade superior à faixa etária de 

escolarização obrigatória, de forma a 

assegurar a atenção integral ao longo 

da vida. 

  

 

 

 

 

 

Realizada 

4.14 

Apoiar a ampliação das equipes de 

profissionais da educação para 

atender à demanda do processo de 

escolarização dos estudantes com 

deficiência, transtorno do espectro 

autista, transtorno de déficit de 

atenção e 

hiperatividade/impulsividade e altas 

habilidades ou superdotação, 

garantindo a oferta de professores do 

atendimento educacional 

especializado, segundo professor de 

  

 

 

 

 

 

Realizada 
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turma, professores de áreas 

específicas, tradutores e intérpretes 

de Libras, guias-intérpretes para 

surdo cegos, professores de Libras e 

professores bilíngues.  

4.15 

Definir, durante a vigência deste 

Plano, indicadores de qualidade e 

política de avaliação e supervisão 

para o funcionamento de instituições 

públicas e privadas que prestam 

atendimento educacional a 

estudantes com deficiência, 

transtorno do espectro autista, 

transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade/impulsividade e altas 

habilidades ou superdotação. 

  

 

 

Em andamento 

4.16 

Promover, por iniciativa da Secretaria 

da Educação Municipal e setorial, a 

obtenção de informação detalhada 

(APAE) sobre o perfil das pessoas 

com deficiência, transtorno do 

espectro autista, transtorno de déficit 

de atenção e 

hiperatividade/impulsividade e altas 

habilidades ou superdotação de 0 

(zero) a 17 (dezessete) anos.  

  

 

 

 

Realizada  

4.17 

Incentivar a inclusão nos cursos de 

licenciatura e nos demais cursos de 

formação para profissionais da 

educação, inclusive em nível de pós-

graduação, observado o disposto no 

caput do Art. 207 da Constituição 

Federal, dos referenciais teóricos, das 

teorias de aprendizagem e dos 

processos de ensino-aprendizagem 

relacionados ao atendimento 

educacional de estudantes com 

deficiência, transtorno do espectro 

autista, do déficit de atenção por 

hiperatividade/impulsividade e altas 

habilidades/superdotação. 

  

 

 

 

 

Realizada 
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4.18 

Promover parcerias com instituições 

especializadas, conveniadas com o 

poder público, visando à ampliação 

da oferta de formação continuada e a 

produção de material didático 

acessível, assim como os serviços de 

acessibilidade necessários ao pleno 

acesso, participação e aprendizagem 

dos estudantes com deficiência, 

transtorno do espectro autista, 

transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade/impulsividade e altas 

habilidades ou superdotação, 

matriculados na rede pública de 

ensino. 

  

 

 

 

 

 

A rede municipal possui dois 

alunos com deficiência, 

espectro autista e deficiência 

mental e motora.  

4.19 

Incentivar a participação das famílias 

na elaboração do PPP (Projeto 

Político Pedagógico) na perspectiva 

da educação inclusiva. 

  

 Realizada 

4.20 

Desenvolver e consolidar políticas de 

produção e disseminação de 

materiais pedagógicos adaptados à 

educação inclusiva para as 

bibliotecas da educação básica. 

  

 

Realizada 

4.21 

Garantir a oferta do atendimento 

educacional especializado 

complementar e suplementar à 

escolarização de estudantes da 

educação especial, matriculados na 

rede pública de ensino, a oferta da 

educação bilíngue libras/língua 

portuguesa em contextos 

educacionais inclusivos e garantia da 

acessibilidade arquitetônica, nas 

comunicações, informações, nos 

materiais didáticos e nos transportes.  

  

 

 

Realizada 

4.22 

 Disponibilizar recursos de tecnologia 

assistida, serviços de acessibilidade e 

formação continuada de professores, 

para o atendimento educacional 

 

 

LOA 

PPA 

LDO 

 

 

 Realizada  
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especializado complementar nas 

escolas. 

 Estratégia 4.3: Na faixa etária de 0 a 3 anos de idade, não temos a demanda. 

 Estratégia 4.7: *Construção de rampas, banheiros adaptados, transporte acessível com rampas e 
cadeiras de rodas, assim que tiver demanda. 

 

V- Sobre Alfabetização  

Meta 5 - Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do Ensino Fundamental.  

Indicador 5A 
Indicador 5A - Estudantes com proficiência insuficiente em Leitura (nível 1 da escala 

de proficiência) 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

0% 
 

DADO OFICIAL  
0% 

Fonte: Avaliação Nacional da 

Alfabetização - ANA 2016 

 

DADO MUNICIPAL 

(Nível 1 da escala de 

proficiência) 

2,94% Fonte: INEP 2017 

 

Indicador 5B 

Indicador 5B-Estudantes com proficiência insuficiente em Escrita (níveis 1, 2 e 3 da 

escala de proficiência) 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

0% DADO OFICIAL    0% 
Fonte: Avaliação Nacional da 

Alfabetização - ANA 2016 

 

DADO MUNICIPAL  

(Nível 1 da escala de 

proficiência) 

0,00% Fonte: INEP 2017 

 

Indicador 5C 

Indicador 5C- Estudantes com proficiência insuficiente em Matemática (níveis 1 e 2 

da escala de proficiência)   

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

0% DADO OFICIAL    0% 
Fonte: Avaliação Nacional da 

Alfabetização - ANA 2016 

 
DADO MUNICIPAL 

(Nível 1 da escala proficiência)  
2,94% Fonte: INEP 2017 
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ESTRATÉGIAS DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 

REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 

ANDAMENTO  

5.1 

Estruturar os processos pedagógicos de 

alfabetização, nos anos iniciais do - Ensino 

Fundamental, articulando-os com as 

estratégias desenvolvidas na pré-escola, 

com qualificação e valorização dos(as) 

professores(as) alfabetizadores e com apoio 

pedagógico específico, a fim de garantir a 

alfabetização plena de todas as crianças. 

 Realizado  

5.2 

Criar política de alfabetização que garanta a 

permanência dos professores 

alfabetizadores para os três primeiros anos 

do Ensino Fundamental. 

 Realizado 

5.3 

Instituir instrumentos de avaliação sistêmica, 

periódica e específica, para aferir a 

alfabetização das crianças, bem como 

estimular os sistemas de ensino e as escolas 

a criar os respectivos instrumentos de 

avaliação e monitoramento. 

 Em andamento 

5.4 

Selecionar, certificar e divulgar tecnologias 

educacionais para a alfabetização de 

crianças, asseguradas a diversidade de 

métodos e propostas pedagógicas, bem 

como o acompanhamento dos resultados 

nos sistemas de ensino em que forem 

aplicadas, devendo ser disponibilizadas, 

preferencialmente, como recursos 

educacionais abertos. 

 Em andamento  

5.5 

Fomentar o desenvolvimento de tecnologias 

educacionais e de práticas pedagógicas 

inovadoras que assegurem a alfabetização e 

favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a 

aprendizagem dos estudantes, consideradas 

as diversas abordagens metodológicas e sua 

efetividade. 

 Em andamento  

5.6 
Garantir a alfabetização de crianças do 

campo, de populações itinerantes, com a 
 Realizada  
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produção de materiais didáticos específicos, 

e desenvolver instrumentos de 

acompanhamento 

5.7 

Promover e estimular a formação inicial e 

continuada de professores para a 

alfabetização de crianças, com o 

conhecimento de novas tecnologias 

educacionais e práticas pedagógicas 

inovadoras, estimulando a articulação entre 

programas de pós-graduação stricto sensu 

e ações de formação continuada de 

professores para a alfabetização. 

 

 

 

 

Em andamento (2016-

2025) 

5.8 

Criar políticas para a alfabetização das 

pessoas com deficiência, conforme houver 

necessidades, considerando as suas 

especificidades, inclusive a alfabetização 

bilíngue de pessoas surdas, sem 

estabelecimento de terminalidade temporal 

  

Realizada  

5.9 

Promover, em consonância com as 

Diretrizes do Plano Nacional do Livro e da 

Leitura, a formação de leitores e a 

capacitação de professores, bibliotecários e 

agentes da comunidade para atuarem como 

mediadores da leitura.  

  

 

Realizada/andamento  

5.10 

Implantar, implementar e manter ao longo 

desse Plano, programas de incentivo à 

leitura. 

 Realizada  

 

 Estratégias 5.3 - 5.4 - 5.5: Os alunos tem semanalmente aulas de informática, possibilitando assim 

contato com as tecnologias na fase de alfabetização.   

 Estratégia 5.6: Garantimos a alfabetização a todas as crianças, mesmo não havendo escola no campo. 

 Estratégia 5.7: Os Professores participam do Programa de Alfabetização na Idade Certa PNAIC.  

 Estratégia 5.9: Criou-se o projeto Sacola da Leitura e contação de História e todas as salas possuem 

cantinho da leitura.  

 

VI- Meta sobre Educação Integral 

 

META 6 - Oferecer gradualmente educação em tempo integral nas escolas públicas, de forma a atender os 

estudantes da Educação Básica. 
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Indicador 6A Indicador 6A-Percentual de alunos da educação básica pública em tempo integral. 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

Não quantificado  DADO OFICIAL               11,6% 
Fonte: Censo da Educação Básica 

2015 

 

Indicador 6B 

Indicador 6B- Percentual de escolas públicas com ao menos um aluno que 

permanece no mínimo 7 horas diárias em atividades escolares. 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

Não quantificado  DADO OFICIAL               25% 
Fonte: Censo da Educação Básica 

2015 

 

 Nosso Munícipio tem nos contra turno SCFV – Esporte (treino de futebol), Cultura (várias 

modalidades), como é um Município pequeno, não tem necessidade de oferecer educação em tempo 

integral.   

 

ESTRATÉGIAS DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 

REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM ANDAMENTO  

6.1 

 Promover, com o apoio da União, a oferta 

de Educação Básica pública em tempo 

integral, por meio de atividades de 

acompanhamento pedagógico e 

multidisciplinares, inclusive culturais e 

esportivas, de forma que o tempo de 

permanência dos estudantes na escola, ou 

sob sua responsabilidade, passe a ser igual 

ou superior a 7 (sete) horas diárias durante 

todo o ano letivo, com a ampliação 

progressiva da jornada de professores em 

uma única escola. 

 Não iniciada   

6.2 

Instituir, em regime de colaboração, 

programa de construção e/ou adequação 

de escolas com padrão arquitetônico e de 

mobiliário adequado para atendimento em 

tempo integral, prioritariamente em 

comunidades pobres ou com crianças em 

situação de vulnerabilidade social. 

         

          

                      Não iniciada 
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6.3 

Aderir, em regime de colaboração, ao 

programa nacional de ampliação e 

reestruturação das escolas públicas, por 

meio da instalação de quadras 

poliesportivas, laboratórios, espaços para 

atividades culturais, bibliotecas, 

auditórios, cozinhas, refeitórios, depósitos 

adequados para armazenar gêneros 

alimentícios, banheiros e outros 

equipamentos, bem como da produção de 

material didático e da formação de 

recursos humanos para a educação em 

tempo integral. 

  

 

 

 

 

                   Não iniciada 

6.4 

Fomentar a articulação da escola com os 

diferentes espaços educativos, culturais e 

esportivos e com equipamentos públicos, 

como centros comunitários, bibliotecas, 

praças, parques, museus, teatros, 

cinemas, planetários e zoológico.  

  

         

 

                   Não iniciada  

6.5 

 Estimular a oferta de atividades para a 

ampliação da jornada escolar dos 

estudantes matriculados nas escolas de 

educação básica da rede pública, por 

parte das entidades privadas de serviço 

social vinculadas ao sistema sindical, de 

forma concomitante e em articulação com 

a rede pública de ensino 

  

 

Não iniciada 

6.6 

Garantir a educação em tempo integral 

para pessoas com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação na faixa 

etária de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos 

idade, assegurando atendimento 

educacional especializado complementar 

e suplementar ofertado em salas de 

recursos multifuncionais da própria escola 

ou em instituições especializadas, bem 

como profissionais habilitados. 

  

 

 

 

Não iniciada 

6.7 

Adotar medidas para otimizar o tempo de 

permanência dos estudantes na escola, 

direcionando a expansão da jornada para 
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o efetivo trabalho escolar, combinado com 

atividades recreativas, esportivas, 

culturais e ações de educação nutricional. 

Não iniciada 

6.8 

Assegurar alimentação escolar que 

contemple a necessidade nutricional diária 

dos estudantes que permanecem na 

escola em tempo integral, conforme 

legislação específica. 

  

,Não iniciada 

 

VII- Meta sobre Aprendizado Adequado na Idade Certa 

META 7 - Fomentar a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do 

fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias municipais conforme meta projetada 

para o IDEB:  

Indicador 7A Indicador 7A-Média do Ideb nos anos iniciais do ensino fundamental 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

70% 

DADO OFICIAL    5,6 
Fonte: Município - Censo da Educação 

Básica e Prova Brasil - 2005-2013. 

DADO MUNICIPAL 

(LOCAL) 
           7,0 Fonte: INEP (2018) 

 

Indicador 7B Indicador 7B- Média do Ideb nos anos finais do ensino fundamental 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

70% 

 

DADO OFICIAL    

 

 

4,8 
Fonte: Município - Censo da Educação 

Básica e Prova Brasil - 2005-2013. 

 

DADO MUNICIPAL 

(LOCAL) 

4,8 Fonte: INEP (2018) 

 

Indicador 7C Indicador 7CMédia do Ideb no ensino médio. 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 
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70% 

 

DADO OFICIAL    
4,0 

Fonte: Estado, Região e Brasil - Censo 

da Educação Básica e Prova Brasil 

DADO MUNICPAL 

(LOCAL) 
 4,0 Fonte: INEP (2018) 

 

ESTRATÉGIAS DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 

REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 

ANDAMENTO  

7.1 

Estabelecer, implantar e garantir o ensino 

de qualidade, a fim de consolidar as 

diretrizes pedagógicas e curriculares, 

desenvolvendo plenamente os diretos e 

objetivos de aprendizagem dos estudantes 

em todos os níveis de ensino, respeitando 

suas diversidades. 

                Realizada  

7.2 

Assegurar que: 

- No quinto ano de vigência deste Plano 

90% dos estudantes do ensino fundamental 

e médio tenham alcançado nível suficiente 

de aprendizado e 70% de nível desejado. 

No último ano de vigência deste plano, 

todos os estudantes do ensino fundamental 

e do ensino médio tenham alcançado o nível 

suficiente de aprendizado, e 80% que 

atinjam o nível desejado. 

 Realizada/andamento   

7.3 

Instituir e implantar no município 

indicadores de avaliação institucional com 

base no perfil do estudante e dos 

profissionais da educação, nas condições 

de infraestrutura das escolas, nos recursos 

pedagógicos disponíveis, nas 

características da gestão e em outras 

dimensões relevantes, considerando as 

especificidades das modalidades de ensino. 

 Em andamento  

7.4 
Induzir processo contínuo de auto avaliação 

das escolas de educação básica, por meio 
 Em andamento  
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da constituição de instrumentos de 

avaliação que orientem as dimensões a 

serem fortalecidas, avaliando a elaboração 

de planejamento estratégico, a melhoria 

contínua da qualidade educacional, a 

formação continuada dos profissionais da 

educação e o aprimoramento da gestão 

democrática, continuamente.  

7.5 

Formalizar, implantar e executar os planos 

de ações articuladas dando cumprimento às 

metas de qualidade estabelecidas para a 

educação básica pública e às estratégias de 

apoio técnico e financeiro voltadas à 

melhoria da gestão educacional, à formação 

de professores e profissionais de serviços e 

apoio escolares, à ampliação e ao 

desenvolvimento de recursos pedagógicos, 

melhoria da infraestrutura da rede municipal 

de ensino. 

LOA 

LDO 

PPA 

 

Em andamento  

7.6 

Buscar recursos financeiros e assistenciais 

junto à União e SEE, sempre que 

necessário, priorizando sistemas e redes de 

ensino, afim de manter a qualidade da 

educação e os índices do IDEB. 

 Realizada/andamento  

7.7 

Realizar planejamentos de ações, 

objetivando avaliar continuamente todos os 

processos de ensino municipal, discutindo 

seus resultados e buscando sempre 

melhorá-los. 

 Realizada  

7.8 

Garantir o atendimento educacional 

especializado aos portadores de 

necessidades especiais na rede regular, 

com direito a profissionais 

preferencialmente habilitados na área. 

 Realizada  

7.9 

Manter a comunidade escolar informada 

sobre os resultados pedagógicos obtidos no 

município, realizando discussões e 

avaliações sempre que necessário. 

 Realizada  

7.10 
Assegurar o padrão de qualidade do ensino, 

que vem sendo desenvolvido, contribuindo 
 Realizada  
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assim para as avaliações de aprendizagens 

estaduais e nacionais. 

7.11 

Ampliar o desenvolvimento das tecnologias 

educacionais para a Educação Infantil, o 

Ensino Fundamental e Médio e incentivar 

práticas pedagógicas inovadoras que 

assegurem a melhoria do fluxo escolar e a 

aprendizagem, assegurada a diversidade 

de métodos e propostas pedagógicas, com 

preferência para softwares livres e recursos 

educacionais abertos, bem como o 

acompanhamento dos resultados nos 

sistemas de ensino em que forem aplicadas. 

 Em andamento  

7.12 
Garantir o transporte escolar gratuito, por 

meio de convênios entre SEE e MEC. 
 Realizada  

7.13 

Incentivar a manutenção e a existência da 

escola rural, buscando alternativas para sua 

permanência. 

 * 

7.14 

Possibilitar a oferta até o final deste Plano, 

o acesso universal da população à internet, 

banda larga de alta velocidade, promovendo 

a inclusão digital, a utilização pedagógica 

das tecnologias da informação e da 

comunicação. 

 Realizada  

7.15 

Buscar apoio e recursos técnicos e 

financeiros junto aos órgãos competentes 

(União e SEE). 

 Realizada   

7.16 

-Manter e ampliar os programas e 

convênios federais e estaduais de 

atendimento ao (à) aluno (a), em todas as 

etapas da educação básica, por meio de 

programas suplementares de material 

didático-escolar, transporte, alimentação e 

assistência à saúde 

 Realizado  

7.17 

Garantir o acesso dos alunos a espaços 

para a prática esportiva, a bens culturais e 

artísticos; ampliar espaços e equipamentos 

e laboratórios de ciências e, em cada 

edifício escolar, garantir a acessibilidade às 

pessoas com deficiência. 

 Realizada 
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7.18 

Buscar em regime de colaboração, 

programa nacional de reestruturação e 

aquisição de equipamentos para escolas 

públicas, visando à equalização regional 

das oportunidades educacionais 

 Realizada  

7.19 

Ampliar ofertas de equipamentos e recursos 

tecnológicos digitais, no Município, para a 

utilização pedagógica no ambiente escolar 

a todas as escolas públicas da educação 

básica, criando, inclusive, mecanismos para 

implementação das condições necessárias 

para a universalização das bibliotecas, nas 

instituições educacionais, com acesso as 

redes digitais de computadores, inclusive a 

internet. 

 Realizada  

7.20 

Ampliar programas e aprofundar ações de 

atendimento ao estudante, em todas as 

etapas da educação básica, por meio de 

programas suplementares de material 

didático-escolar, transporte, alimentação e 

assistência à saúde. 

 

 

 

 

 

 

Realizada  

 

7.21 

Manter e aperfeiçoar programas de 

formação continuada para o pessoal técnico 

e pedagógico. 

  

Realizada 

7.22 

Ampliar e efetivar políticas de prevenção à 

violência na escola (PROERD), 

favorecendo a adoção de providencias 

adequadas a promoção da cultura da paz, 

da segurança e do respeito entre os 

indivíduos, no ambiente escolar e na 

comunidade. 

  

Realizada 

7.23 

Assegurar que os direitos e deveres 

dispostos no ECA sejam respeitados e 

garantidos 

 Realizado 

7.24 

Garantir nos currículos escolares 

conteúdos sobre a história e as culturas 

afro-brasileira e indígenas e implementar 

ações educacionais, nos termos das Leis 

nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008, 

assegurando-se a implementação das 

respectivas diretrizes curriculares 

  

 

 

 

Realizada 



 

ANEXO II - Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 
Prestação de Contas do Prefeito – PCP – Exercício / 2018 

Página 58 de 102 

 

nacionais, por meio de ações colaborativas 

com fóruns de educação para a 

diversidade étnico-racial, conselhos 

escolares, equipes pedagógicas e a 

sociedade civil. 

7.25 

Oferecer o ensino bilíngue na Educação 

Infantil, mantendo-a no Ensino 

Fundamental, assegurar a reestruturação e 

a aquisição de equipamentos; a oferta de 

programa para a formação inicial e 

continuada de profissionais da educação; e 

o atendimento em educação especial. 

  

Realizada 

7.26 

Mobilizar as famílias e setores da 

sociedade civil, com o propósito de que a 

educação seja assumida como 

responsabilidade de todos e de ampliar o 

controle social sobre o cumprimento das 

políticas públicas educacionais 

  

 

Realizada 

7.27 

Promover a articulação dos programas da 

área da educação, de âmbito local e 

nacional, com os de outras áreas, em 

regime de colaboração, como saúde, 

trabalho e emprego, assistência social, 

esporte e cultura, possibilitando a criação 

de rede de apoio integral às famílias, como 

condição para a melhoria da qualidade 

educacional. 

  

 

Realizado 

7.28 

Manter os convênios e programas de 

saúde e educação, com os atendimentos 

aos estudantes e a comunidade. 

  

Realizada 

7.29 

Estabelecer ações efetivas 

especificamente voltadas para a 

promoção, prevenção, atenção e 

atendimento à saúde e à integridade física, 

mental e emocional dos profissionais da 

educação, como condição para a melhoria 

da qualidade educacional. 

  

 

Não iniciada  

7.30 

Criar, com a colaboração técnica e 

financeira da União, em articulação com o 

sistema nacional de avaliação, o sistema 

estadual de avaliação da educação básica, 

  

Realizada  
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com participação, por adesão, das redes 

municipais de ensino, para orientar as 

políticas públicas e as práticas 

pedagógicas, com o fornecimento das 

informações às escolas e à sociedade. 

7.31 Incentivar a criação do Museu Municipal.  Não Iniciada  

7.32 

Assegurar programas de 

acompanhamento pedagógico qualitativo, 

com profissional formado, visando a 

recuperação paralela dos estudantes com 

rendimento escolar defasado. 

  

Realizado  

7.33 

Manter e garantir o funcionamento da 

biblioteca com todos os materiais e 

infraestrutura necessária à boa 

aprendizagem dos estudantes, inclusive 

biblioteca virtual com equipamentos, 

espaços, acervos bibliográficos, bem como 

profissionais especializados e capacitados 

para a formação de leitores. 

  

 

 

Realizada  

7.34 

Prever a regulação e supervisão da oferta 

da educação básica nas redes pública e 

privada, de forma a garantir a qualidade e 

o cumprimento da função social da 

educação. 

  

Realizada  

7.35 

 Dar continuidade as práticas culturais e 

sociais dos estudantes e da comunidade 

local, como dimensões formadoras, 

articuladas à educação, nos projetos 

político-pedagógico e no Plano de 

desenvolvimento Institucional, na 

organização e gestão dos currículos, nas 

instâncias de participação das escolas e na 

produção cotidiana da cultura e do trabalho 

escolar. 

  

 

 

 

Realizada 

7.36 

Apoiar o ensino médio, incentivando 

práticas pedagógicas com abordagens 

interdisciplinares, estruturadas pela 

relação entre teoria e prática, por meio de 

currículos escolares com conteúdo 

obrigatórios e eletivos, em dimensões 

  

 

            * 
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como ciência, trabalho, linguagens, 

tecnologia, cultura e esporte. 

7.37 

Desenvolver políticas de articulações com 

universidades a fim de viabilizar cursos de 

formação continuada para profissionais da 

educação. 

LOA 

LDO 

PPA 

 

 

Realizada  

 Estratégia 7.2:*O município responsável pelo ensino fundamental dos anos inicias; 

 Estratégias 7.3 -7.4 – 7.5 – 7.6: Referente a avaliação institucional, consideramos que possuímos a 

grande maioria de professores efetivos, onde os indicadores são positivos, pois já ultrapassamos a meta 

Nacional, a equipe recebe todo o apoio necessário para desenvolver um bom trabalho. Consideramos assim 

a não necessidade atualmente de realizar avaliações. 

 Estratégia 7.13*: Nosso município não possui Escola Rural; 

 Estratégia 7.32:*Aulas de recuperação (reforço escolar) 

 Estratégia 7.36:*A rede municipal atende somente anos iniciais.  

 

VIII- Meta sobre a Escolaridade Média 

META 8 - Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos de idade, de 

modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano de vigência deste Plano.  

Indicador 8 A Indicador 8A: Escolaridade média da população de 18 a 29 anos de idade 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

           Não quantificado          

DADO OFICIAL    10,4 
Fonte: Estado, Região e Brasil - PNAD 

- 2015 

ESTIMATIVA* 5 
Tabela - População Estimada para 

2017 

 

Indicador 8B 
Indicador 8B. Escolaridade média da população de 18 a 29 anos residente na área 

rural 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

           Não quantificado          DADO OFICIAL    9,7 
Fonte: Estado, Região e Brasil - PNAD 

– 2015 

 

Indicador 8 C 
Indicador 8C. Escolaridade média da população de 18 a 29 anos pertencente aos 25% 

mais pobres (renda domiciliar per capita) 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 
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           Não quantificado          DADO OFICIAL    8,8 
Fonte: Estado, Região e Brasil - PNAD 

– 2015 

 

Indicador 8 D 
Indicador 8D-Razão entre a escolaridade média de negros e não negros na faixa 

etária de 18 a 29 anos -  

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

           Não quantificado          DADO OFICIAL    82,1% 
Fonte: Estado, Região e Brasil - PNAD 

- 2015 

 

Indicador 8 E 
Indicador 8E - Percentual da População de 18 e 29 anos com menos de 12 anos de 

escolaridade. 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

           Não quantificado  DADO OFICIAL    28,3% 
Fonte: Município - IBGE/Censo 

Populacional – 2010 

  

Indicador 8 F 
Indicador 8F Percentual da População de 18 e 29 anos residente no campo com 

menos de 12 anos de escolaridade. 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

           Não quantificado          DADO OFICIAL    37,2% 
Fonte: Município - IBGE/Censo 

Populacional – 2010 

 

Indicador 8 G 
Indicador 8G- Percentual da População de 18 e 29 anos entre os 25% mais pobres 

com menos de 12 anos de escolaridade. 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

20% DADO OFICIAL    60,1% 
Fonte: Município - IBGE/Censo 

Populacional – 2010 

 

Indicador 8H 
Indicador 8H:Percentual da População negra entre 18 e 29 anos com menos de 12 

anos de escolaridade. 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

0% DADO OFICIAL    74,7% 
Fonte: Município - IBGE/Censo 

Populacional – 2010 
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ESTRATÉGIAS 

 

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 

 

PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

 

ESTRATÉGIA 

REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 

ANDAMENTO 

 

 

8.1 

Desenvolver políticas para correção e distorção 

série/idade, para acompanhamento pedagógico 

individualizado, recuperação e progressão das 

defasagens educacionais. 

  

 

 

 

8.2 

Manter incentivos a educação de jovens e 

adultos afim de retomarem e concluírem seus 

estudos. 

  

 

8.3 

Estimular a participação em exames de 

certificação e conclusão dos ensinos 

fundamental e médio e garantir acesso gratuito a 

esses exames. 

  

 

 

8.4 

Manter e ampliar a oferta gratuita de educação 

profissional por parte das entidades públicas, 

para os segmentos populacionais aqui 

considerados. 

  

 

 

8.5 

Promover o envolvimento de órgãos 

governamentais, de forma Inter setorial, na busca 

ativa de jovens fora da escola, pertencentes aos 

segmentos populacionais aqui considerados 

  

 

 

8.6 

Manter a oferta pública de ensino médio e EJA, 

integrada à formação profissional aos jovens do 

campo, assegurando condições de acesso e 

permanência na sua própria comunidade. 

  

 

8.7 

Incentivar políticas públicas que visam reduzir as 

desigualdades regionais e étnicas, garantindo o 

acesso a todos indistintamente. 

  

 

8.8 

Incentivar, através de políticas educacionais a 

permanência do jovem no campo, possibilitando 

condições para sua permanência. 
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*O Município não tem salas de EJA uma vez que a demanda é pequena, nossos alunos do EJA frequentam 

no Município de Modelo. E também incentivamos a fazer a prova do ENCEJA, disponibilizando transporte 

gratuito.  

 

IX- Meta sobre a Alfabetização e Alfabetismo Funcional de Jovens e Adultos  

 

META 9 -  Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 98% (noventa e oito por 

cento) até 2018 e, até a vigência deste plano, reduzir em 10 % (dez por cento) a taxa de analfabetismo 

funcional.  

Indicador 9A Indicador 9A-Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

98% DADO OFICIAL    93,9% 
Fonte: Município - IBGE/Censo 

Populacional - 2010  

 

Indicador 9B 

 Indicador 9B- Taxa de analfabetismo funcional de pessoas de 15 anos 

ou mais de idade. 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

15% DADO OFICIAL    26,4% 
Fonte: Município - IBGE/Censo 

Populacional - 2010  

 

ESTRATÉGIAS DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 

REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM ANDAMENTO  

9.1 

Assegurar a oferta gratuita da 

educação de jovens e adultos, a 

todos que não tiveram acesso à 

educação básica na idade própria. 

  

Em andamento  

 

9.2 

 Realizar diagnóstico dos jovens e 

adultos com Ensino Fundamental e 

Médio incompletos, para identificar a 

demanda ativa por vagas na 

educação de jovens e adultos. 

  

Em andamento (2017-2025) 

9.3 
Buscar parcerias junto a iniciativa 

privada, promovendo a busca pela 

  

Em andamento 
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conclusão dos estudos daqueles que 

desistiram ou não concluíram em 

idade adequada. 

9.4 

Implementar ações de alfabetização 

de jovens e adultos com garantia de 

continuidade da escolarização 

básica. 

  

Em andamento  

9.5 

Incentivar ou disponibilizar acesso 

aos que tenham interesse em realizar 

avaliações (provões) que lhes 

permitam alcançar o grau de 

alfabetização ou conclusão de 

Ensino Fundamental ou Médio. 

 

 

 

 

Realizada  

9.6 

Buscar parcerias com SEE, afim de 

oferecer ações de atendimento aos 

estudantes de EJA, por meio de 

programas de transporte escolar, 

alimentação e saúde, em articulação 

com as área de saúde. 

  

Em andamento (2017-2025) 

9.7 

Manter projetos inovadores na 

educação de jovens e adultos, que 

visem ao desenvolvimento de 

modelos adequados às 

necessidades específicas desses 

estudantes. 

  

Em andamento  

9.8 

Incentivar, manter e ampliar 

programas de capacitação 

tecnológica da população de jovens e 

adultos. 

 Em andamento  

9.9 

 Ampliar, produzir e garantir a 

distribuição de material didático e o 

desenvolvimento de metodologias 

específicas, bem como garantir o 

acesso dos estudantes da EJA aos 

diferentes espaços da escola. 

 Em andamento (2016 -2025) 

9.10 

Promover parcerias Inter setoriais a 

fim de desenvolver projetos culturais, 

de leitura, educacionais e 

recreativas, incentivando a promoção 

de políticas de erradicação do 

analfabetismo. 

  

Em andamento  



 

ANEXO II - Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 
Prestação de Contas do Prefeito – PCP – Exercício / 2018 

Página 65 de 102 

 

OBS: Segundo Censo 2010. A taxa de analfabetismo   de 10 a 15 anos 0.5% e acima de 15 anos 9.90%, 

não temos índices de abandono de escola 

 

X- Meta sobre EJA Integrada à Educação Profissional 

 META 10- Fazer levantamento de alunos para frequentar EJA de Nível Fundamental e Médio integradas à 

Educação Profissional (para elevar a porcentagem). 

 Indicador 10 
10-Percentual de matrículas da educação de jovens e adultos na forma integrada à 

educação profissional. 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

Não quantificado  DADO OFICIAL    0% 
Fonte: Censo da Educação Básica 

2015.  

 

ESTRATÉGIAS DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 

REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM ANDAMENTO  

10.1 
Oferecer matrículas no EJA. Fazer um 

levantamento de demanda. 
  

10.2 

Fomentar a integração da educação de 

jovens e adultos em cursos planejados: 

(PRONATEC) em parceria com a 

Secretaria Assistência Social, cursos 

básicos e profissionalizantes. 

  

10.3 

Ampliar as oportunidades profissionais 

dos jovens e adultos com deficiência e 

baixo nível de escolaridade, por meio do 

acesso à educação de jovens e adultos 

articulada à educação profissional. 

  

10.4 

Aderir programa nacional de 

reestruturação e aquisição de 

equipamentos voltados à expansão e à 

melhoria da rede física de escolas 

públicas que atuam na educação de 

jovens e adultos integrada à educação 

profissional, garantindo acessibilidade à 

pessoa com deficiência. 
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10.5 

Utilizar metodologia interdisciplinar 

articulando o currículo com a preparação 

para o mundo do trabalho e 

estabelecendo inter-relações entre teoria 

e prática, nos eixos da ciência, do 

trabalho, da tecnologia e da cultura e 

cidadania, de forma a organizar o tempo 

e o espaço pedagógico adequando-os às 

características desses estudantes. 

  

10.6 

Utilizar material didático específico ao 

público com didática interdisciplinar, 

relacionando com o mundo de trabalho, 

com a ciência, a cultura e as tecnologias. 

  

10.7 

Garantir a formação continuada e 

tecnológica digital de docentes das 

escolas públicas que atuam na educação 

de jovens e adultos articulada à 

educação profissional. 

  

10.8 

Oportunizar formação inicial e continuada 

de atendimentos às pessoas com 

deficiências. (Setor público e privado). 

  

10.9 

Aderir ao Programa Nacional de 

Assistência ao Estudante, 

desenvolvendo ações de assistência 

social, financeira e de apoio 

psicopedagógico que contribuam para 

garantir o acesso, a permanência, a 

aprendizagem e a conclusão com êxito 

da educação de jovens e adultos 

articulada à educação profissional. 

  

10.10 

Buscar mecanismos de reconhecimento 

de saberes da clientela a serem atendida 

nessa modalidade de ensino: cultura, o 

mundo do trabalho, levando ao 

conhecimento científico. 

  

10.11 

Fazer levantamento e expandir as 

matrículas na modalidade de educação 

de jovens e adultos, de modo a articular 

a formação inicial e continuada de 

trabalhadores com a educação 
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profissional, objetivando a elevação do 

nível de escolaridade do trabalhador. 

 

OBS: As estratégias dessa meta não foram iniciadas com previsão para 2023-2025 

 

XI- Meta sobre Educação Profissional      

META 11-Oportunizar acesso e incentivar matrículas da educação profissional técnica de nível médio, 

assegurando a qualidade da oferta e da expansão no segmento público. 

Indicador 11A Indicador 11A-Número absoluto de matrículas em EPT de nível médio 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

Não quantificado  DADO OFICIAL    0% 
Fonte: Censo da Educação Básica 

2015 

 

Indicador 11B 
Indicador 11B-Número absoluto de matrículas em EPT de nível médio na rede 

pública. 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

Não quantificado  DADO OFICIAL    0% 
Fonte: Censo da Educação Básica 

2015 

 

ESTRATÉGIAS DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 

REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 

ANDAMENTO  
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11.1 

Participar da política de expansão das matrículas de 

educação profissional técnica de nível médio da 

Rede Federal e Estadual de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, levando em consideração a 

responsabilidade dos Institutos na ordenação 

territorial, sua vinculação com arranjos produtivos, 

sociais e culturais locais e regionais, bem como a 

interiorização da educação profissional. 

  

11.2 

Incentivar a criação da oferta de educação 

profissional técnica de nível médio na rede pública 

estadual de ensino, com o apoio da União e do 

Estado. 

  

11.3 

Incentivar a criação da oferta de educação 

profissional técnica de nível médio na modalidade de 

educação à distância, assegurado padrão de 

qualidade, com o apoio da União e do Estado. 

  

11.4 

Apoiar a União e o Estado nos programas de 

reconhecimento de saberes para fins de certificação 

profissional em nível técnico nas instituições 

credenciadas. 

  

11.5 

Cooperar na institucionalização de sistema nacional 

de avaliação da qualidade da educação profissional 

técnica de nível médio das redes pública e privada. 

  

11.6 

Expandir o atendimento do ensino médio gratuito 

integrado à formação profissional para as 

populações do campo. 

  

11.7 
Oportunizar acesso à educação profissional técnica 

de nível médio para o público da educação especial. 
  

11.8 
Oportunizar a criação de cursos técnicos de nível 

médio na rede pública. 
  

11.9 

Apoiar a União e o Estado nos programas de 

assistência estudantil e mecanismos de mobilidade 

acadêmica, visando a garantir as condições 

necessárias à permanência dos estudantes e à 

conclusão dos cursos técnicos de nível médio. 

  

11.10 

Adotar políticas afirmativas para reduzir as 

desigualdades étnico-raciais e regionais no acesso e 

permanência na educação profissional técnica de 

nível médio. 
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11.11 

Utilizar os dados do Sistema Nacional de Informação 

Profissional e as consultas promovidas junto a 

entidades empresariais de trabalhadores para ofertar 

formação nas instituições especializadas em 

educação profissional. 

  

11.12 

Fomentar e garantir estudos e pesquisas sobre a 

articulação entre formação, currículo, pesquisa e 

mundo do trabalho, considerando as necessidades 

econômicas, sociais e culturais do Município. 

  

 

OBS: As estratégias dessa meta não foram iniciadas com previsão para 2023-2025 

 

XII- Meta sobre a Educação Superior  

META 12 -  Articular, em parceria com o Estado e com a União maneiras de incentivo para a elevação da 

taxa bruta de matrículas na Educação Superior. 

Indicador 12A Indicador 12A: Taxa bruta de matrículas na graduação (TBM)  

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

45% DADO OFICIAL    32,4% 
Fonte: Município - IBGE/Censo 

Populacional - 2010 

 

Indicador 12B Indicador 12B: Taxa líquida de escolarização na graduação (TLE) 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

40% DADO OFICIAL    26,8 
Fonte: Município - IBGE/Censo 

Populacional - 2010 

 

ESTRATÉGIAS DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 

REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 

ANDAMENTO  

 

 

 

 

12.1 

 Articular com a participação da União e 

do Estado, a capacidade instalada da 

estrutura física e a disponibilização dos 

recursos humanos das instituições 

públicas e comunitárias de educação 

superior, mediante ações planejadas e 

coordenadas, de forma a ampliar e 

interiorizar o acesso à graduação. 
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12.2 

 Mapear a demanda e fomentar a oferta 

de educação superior pública e gratuita 

prioritariamente para a formação de 

professores, para atender ao déficit de 

profissionais em todas as áreas de 

conhecimento e modalidades da 

educação básica. 

  

 

12.3 

Incentivar a oferta de bolsas de estudos 

para graduação, aos professores e 

demais profissionais que atuam na 

educação básica. 

  

 

 

12.4 

Apoiar e orientar os estudantes à adesão 

aos programas federais a cursar a 

educação superior nas instituições 

integrantes dos programas de apoio 

financeiro do Governo Federal.  

  

 

 

 

12.5 

Apoiar o Estado na adoção e supervisão 

nas políticas de inclusão e de ação 

afirmativa na forma da lei, para o acesso 

e permanência nos cursos de graduação, 

de estudantes em vulnerabilidade 

socioeconômica, egressos da escola 

pública, afrodescendentes, comunidades 

tradicionais, povos do campo, público da 

educação especial, e outros extratos 

sociais historicamente excluídos. 

  

 

 

 

12.6 

Fomentar estudos e pesquisas que 

analisem a necessidade de articulação 

entre formação, currículo, pesquisa e 

mundo do trabalho, considerando as 

necessidades econômicas, sociais e 

culturais do Município. 

  

 

 

12.7 

Utilizar o Programa nacional da União de 

acervo digital de referências 

bibliográficas e audiovisuais para os 

cursos de graduação, assegurada a 

acessibilidade às pessoas com 

deficiência. 

  

 O Município repassa Auxílio Financeiro aos Universitários e estudantes do Ensino Médio 

profissionalizante na área agrícola, conforme Lei Municipal 1.102/2018.” Dispõe sobre o programa municipal 

de auxílio financeiro estudantil e dá outras providências.” 
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XIII- Meta sobre a Titulação de Professores da Educação Superior. 

Meta 13 - Estimular que no mínimo 20% dos profissionais da educação estejam cursando mestrado e 

doutorado até o final da vigência deste Plano Municipal de Educação. Garantir que o profissional da 

educação mantenha vínculo no município e após a conclusão do mestrado ou doutorado. Mantendo um 

vínculo (aproximadamente 2 anos) no município, assegurando os direitos do profissional enquanto estão 

cursando. 

Indicador 13ª 
Indicador 13A: Percentual de docentes com mestrado ou doutorado na educação 

superior. 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

                    - DADO OFICIAL    93,6% 

Fonte: Estado, Região e Brasil - 

INEP/Censo da Educação Superior - 

2015 

 

Indicador 13B Indicador 13B: Percentual de docentes com doutorado na educação superior 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

                    - DADO OFICIAL           - 

Fonte: Estado, Região e Brasil - 

INEP/Censo da Educação Superior - 

2015 

 

ESTRATÉGIAS DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 

REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM ANDAMENTO  

 

13.1 

Incentivar o fomento à pesquisa federal, 

estadual e municipal através do CAPES. 

  

 

13.2 

Incentivar a oferta de cursos de pós-

graduação stricto sensu, utilizando 

sistema presencial. 

  

 

XIV- Meta sobre Pós-Graduação 

Meta 14: Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, política municipal de formação continuada, com vistas à 

valorização dos profissionais da educação, assegurando que todos os professores da educação básica e 

suas modalidades possuam formação específica de nível superior ou complementação, obtida em curso de 
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licenciatura na área de conhecimento em que atuam, bem como a oportunizarão, pelo poder público, de 

periódica participação em cursos de formação continuada. 

 

Indicador 15 

Indicador 15: Proporção de docências com professores que possuem formação 

superior compatível com a área de conhecimento em que lecionam na educação 

básica. 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

95% DADO OFICIAL    54,1% 
Fonte: Censo da Educação Básica 

2015 

 

ESTRATÉGIAS DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 

REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 

ANDAMENTO  

14.1 

Oportunizar e promover, em regime de cooperação 

entre União, o Estado e os Municípios, ações 

conjuntas a fim de incentivar cursos de formação 

inicial diante do diagnóstico das necessidades de 

formação dos profissionais da educação, envolvendo 

as instituições públicas de nível superior, 

sincronizando a oferta e a demanda de formação de 

profissionais da Educação. 

 Realizada  

14.2 

 Valorizar as práticas de ensino e os estágios nos 

cursos de formação de nível médio e superior dos 

profissionais da educação, visando ao trabalho 

sistemático de articulação entre a formação 

acadêmica e as demandas da educação básica, em 

sintonia com as recomendações legais e as 

diretrizes curriculares nacionais. 

                   

Realizada  

14.3 

Assegurar e ampliar a todos os profissionais da 

educação básica formação continuada em serviços, 

em sua área de atuação, considerando as 

necessidades, demandas e contextualizações dos 

respectivos sistemas de ensino. 

  

Realizada  

14.4 
Consolidar política de formação continuada prevista 

para o Município. 

 Realizada  

14.5 

Garantir oferta de formação continuada a todos os 

profissionais da educação básica, fundamentada 

numa concepção político-pedagógico que assegure 

  

Realizada  
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a articulação teórica e prática, a pesquisa e a 

extensão. 

14.6 

Fomentar a produção de material didático, a criação 

de metodologias específicas e a elaboração de 

instrumentos de avaliação, garantindo o acesso a 

equipamentos e laboratórios e a formação 

continuada de docentes da rede pública. 

  

Realizada  

14.7 

Instituir, em regime de colaboração entre o Estado e 

o Município, forma de registro e divulgação de 

projetos desenvolvidos nas escolas com o objetivo 

de validar e valorizar as produções do profissional 

na ascensão funcional.   

 Em andamento  

14.8 

 Ampliar as políticas e programas de formação 

continuada dos profissionais da educação, sobre 

gênero, diversidade e orientação sexual, para a 

promoção dos direitos sociais. E orientação sexual, 

para a promoção dos direitos sociais. 

  

Realizada   

14.9 

 Ampliar o uso das tecnologias e conteúdo 

multimidiáticos para todos os atores envolvidos no 

processo educativo, garantindo formação específica 

para esse fim. 

LOA 

LDO 

PPA 

Em andamento  

14.10 

 Expandir programa de composição de acervo de 

obras didáticas, paradidáticas, literárias, dicionários, 

obras e materiais produzidos em Libras e em Braille, 

e ainda, programas específicos de acesso a bens 

culturais, favorecendo a construção do 

conhecimento e a valorização da cultura da 

investigação para os profissionais da educação 

básica. 

  

Realizada 

14.11 

Viabilizar o acesso ao portal eletrônico para 

subsidiar a atuação dos profissionais da educação 

básica, disponibilizando gratuitamente materiais 

didáticos e pedagógicos suplementares, inclusive 

aqueles com formato acessível. 

  

Realizado  

 Estratégia 14.2: * Contratação de estagiários como forma de incentivo ao Ensino Médio e Superior.  

Incentivo para formação superior mesmo quando o cargo não exige (agente educativo).  

 Estratégia 14.7. O Município em parceria com o Estado(CIDASC), irão desenvolver o Projeto 

Sanitarista Junior. 

 Estratégia 14.9: Equipar todas as salas de aula com, retroprojetor, telão e som.  

 

XV-Meta sobre a Formação de Professores, Formação Continuada e Pós-Graduação de Professores  
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Meta 15: Incentivar a formação de 95% (noventa e cinco por cento) dos professores da Educação Básica 

em nível de especialização até o último ano de vigência deste Plano, e garantir a todos os profissionais da 

educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas 

e contextualização dos sistemas de ensino. 

 

Indicador 16 
Indicador 16A-Percentual de professores da educação básica com pós-graduação 

lato sensu ou stricto sensu. 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

95% DADO OFICIAL    72,5% 
Fonte: Censo da Educação Básica 

2015. 

 

ESTRATÉGIAS DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 

REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 

ANDAMENTO  

15.1 

Realizar, em regime de colaboração, o 

planejamento estratégico para o 

dimensionamento da demanda por formação em 

cursos de pós-graduação, para fomentar a 

respectiva oferta por parte das instituições 

públicas de Educação Superior, de forma 

orgânica e articulada às políticas de formação do 

Estado e Municípios. 

  

 

Realizada  

15.2 

Consolidar política estadual de formação, em 

nível de pós-graduação, de professores da 

educação básica, definindo diretrizes estaduais, 

áreas prioritárias, instituições formadoras. 

  

Realizada 

15.3 

Apoiar o Programa Estadual de Formação de 

Professores e profissionais da educação básica e 

suas modalidades a oferta de cursos de pós-

graduação – lato sensu e stricto sensu – vagas, 

acesso e condições de permanência nas 

instituições de ensino superior públicas. 

  

 

Realizada  

15.4 

Estimular a articulação entre a pós-graduação, 

núcleos de pesquisa e cursos de formação para 

profissionais da educação, de modo a garantir a 

elaboração de propostas pedagógicas capazes 

de incorporar os avanços de pesquisas ligadas 

  

Realizado  
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ao processo de alfabetização no atendimento da 

população de até oito anos. 

 

XVI-Meta sobre a Valorização do Professor e Plano de Carreira Docente 

 

META 16: Valorizar os profissionais do Magistério da rede pública de educação básica, implantando no prazo 

de 2 (dois) anos a existência plano de carreira, assim como a sua reestruturação, que tem como referência 

o piso nacional, definido em lei federal, nos termos do Inciso VIII, do Artigo 206, da Constituição Federal, a 

fim de equiparar o rendimento médio dos demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do 

5º (quinto) ano da vigência deste Plano. 

Indicador 17 

Indicador 17-Razão entre o salário médio de professores da educação básica da rede 

pública (não federal) e o salário médio de não professores com escolaridade 

equivalente 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

- DADO OFICIAL    88,1 
Fonte: Estado, Região e Brasil - 

PNAD - 2015 

ESTRATÉGIAS DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM ANDAMENTO  

16.1 

Realizar, no prazo de dois anos, a 

implantação do plano de carreira 

para os profissionais da educação 

básica pública em todos os 

sistemas de ensino, tendo como 

referência o Piso Salarial Nacional 

Profissional, definido em lei federal, 

nos termos do Inciso VIII, do Art. 

206, da Constituição Federal.  

 

 

 

 

 

Realizada  

16.2 

Valorizar os profissionais do 

magistério da rede pública da 

educação básica, a fim de 

equiparar a 80% (oitenta por cento) 

ao final do 2 (dois) anos, e a igualar, 

no prazo de vigência do Plano, o 

seu rendimento médio ao 

rendimento médio dos demais 

profissionais com escolaridade 

equivalente. 

  

 

Em andamento  

16.3 
Proporcionar condições de 

trabalho, valorização dos 

  

 



 

ANEXO II - Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 
Prestação de Contas do Prefeito – PCP – Exercício / 2018 

Página 76 de 102 

 

profissionais da educação e 

concretização das políticas de 

formação, como forma de garantia 

da qualidade na educação. 

Realizada  

16.4 

Estabelecer ações especificamente 

voltadas para a promoção, 

prevenção, atenção e atendimento 

à saúde e integridade física, mental 

e emocional dos profissionais da 

educação, como condição para a 

melhoria da qualidade educacional. 

  

 

Em andamento  

16.5 

Estruturar as redes públicas de 

educação básica, de modo a que 

pelo menos 90% (noventa por 

cento) dos profissionais do 

magistério e 50% (cinquenta por 

cento) dos profissionais da 

educação não docentes sejam 

ocupantes de cargos de provimento 

efetivo e estejam em exercício nas 

redes escolares a que se 

encontram vinculados. 

  

 

 

 

Realizada  

16.6 

Assegurar a realização periódica 

de concurso público para 

provimento de vagas, 

comprovadamente, excedentes e 

permanentes. 

 Realizada  

16.7 

Implantar e aperfeiçoar, nas redes 

públicas  de  educação  básica,  

acompanhamento  dos  

profissionais  iniciantes, 

supervisionados por equipe de 

profissionais experientes, a fim de 

fundamentar, com base nos 

programas de  acompanhamento,  

por  meio  de  avaliação  

documentada,  a  decisão  pela  

efetivação  após  o  estágio 

probatório e oferecer, durante este 

período, curso de aprofundamento 

de estudos na área de atuação do 

  

 

 

 

 

Em andamento  
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professor,  com  destaque  para  os  

conteúdos  a  serem  ensinados  e  

as  metodologias  de  ensino  de  

cada disciplina. 

16.8 

Implantar o plano de carreira, em 

acordo com as diretrizes definidas 

na base nacional comum de 

valorização dos profissionais da 

educação. 

  

Realizada   

16.9 

Realizar, de acordo com a 

necessidade da Secretaria de 

Educação concursos públicos de 

admissão de profissionais do 

magistério da educação básica 

pública. 

  

Em andamento  

16.10 

Prever, nos planos de Carreira dos 

profissionais da educação 

Municipal, licenças remuneradas e 

incentivos para qualificação 

profissional, inclusive em nível de 

pós-graduação stricto sensu; 

  

 

Em andamento  

  

16.11 

Estimular a existência de 

comissões e fóruns permanentes 

de profissionais da educação de 

todos os sistemas públicos de 

ensino atuando em todas as 

instâncias do Município, para 

subsidiar os órgãos, na 

atualização dos planos de carreira. 

  

 

 

Realizada   

16.12 

Implantar políticas de escolha de 

aula para professores efetivos na 

rede municipal de ensino. 

  

Realizada  

16.13 

Garantir, nos planos de carreira, 

que as escolas de educação 

básica ofereçam serviços de 

orientação educacional, realizado 

por profissionais habilitados na 

área de atuação. 

  

 

Realizada  

16.14 

Garantir a atualização e 

cumprimento de no mínimo a cada 

2 (dois) anos, de todas as 

  

Realizada  
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diretrizes dos Estatutos Municipais 

do Magistério da rede pública de 

ensino. 

16.15 

Assegurar, na forma da lei, 

recursos financeiros para 

valorização dos profissionais da 

educação da rede pública. 

  

Em andamento  

16.16 

Garantir o cumprimento da 

legislação nacional quanto a 

jornada de trabalho dos 

profissionais do magistério da rede 

pública de ensino. 

  

Realizada 

  

Informações Relevantes: 

Hoje, o salário básico dos professores da rede municipal, está acima do Piso Nacional previsto e é reajustado 

anualmente, sempre observando a lei de responsabilidade fiscal. O professor possui regência de classe e o 

município oferece horas atividades prevista em lei de 33,33%, sendo que todos os profissionais do magistério 

para atuar em sala de aula, necessitam de graduação de Pedagogia ou de área especifica, conforme área 

de atuação. 

Com relação ao Plano de Carreira do Município, já obtivemos Aprovação do Plano de carreira unificado com 

os profissionais de educação, conforme Lei Complementar Nº.037 de 17 de abril de 2018. “Dispõe sobre o 

Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal e dá outras Providências”. Nele 

estão as adequações necessárias para atingir a meta prevista no Plano Municipal de Educação. A comissão 

realizou vários estudos com planilha para comprovar que possuímos uma dispersão que não compromete o 

financeiro do município, ressaltamos que o Plano possibilita a alteração da carga horária dos Professores 

efetivos de 20 para 40 horas. (Em anexo) 

 

XVII- Meta sobre a Gestão Democrática 

META 17 - Garantir em legislação específica, aprovadas no âmbito Municipal, condições para a efetivação 

da gestão democrática, na educação básica e superior públicas que evidencie o compromisso com o acesso, 

a permanência e o êxito na aprendizagem do estudante do Sistema Municipal de Ensino, no prazo de 2 

(dois) anos após a aprovação deste Plano. 

ESTRATÉGIAS DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 

REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM ANDAMENTO  

17.1 

Ampliar os programas de apoio e 

formação aos conselheiros dos 

conselhos inerentes aos assuntos 

colegiados, recursos financeiros, espaço 

 Realizada  
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físico adequado, equipamentos e meios 

de transporte para visitas à rede escolar, 

com vistas ao bom desempenho de suas 

funções. 

17.2 

Fortalecer o Fórum Permanente de 

Educação envolvendo gestores públicos, 

trabalhadores da educação e 

organizações da sociedade civil, a fim de 

efetuar o acompanhamento da execução 

do Plano Municipal de Educação. 

 Realizada  

17.3 

Estimular, em todas as redes de 

educação básica, a constituição e o 

fortalecimento de grêmios estudantis (a 

partir dos anos finais da educação 

fundamental) e associações de pais, 

assegurando-se lhes, inclusive, espaços 

adequados e condições de 

funcionamento nas escolas e 

fomentando a sua articulação orgânica 

com os conselhos escolares, por meio 

das respectivas representações. 

 Realizado  

17.4  Acompanhar os conselhos escolares.  Realizada  

17.5 

Garantir a participação efetiva da 

comunidade escolar e local na 

formulação e acompanhamento dos 

projetos político-pedagógicos, currículos 

escolares, planos de gestão escolar e 

regimentos escolares, possibilitando as 

condições objetivas necessárias à 

operacionalização desta participação. 

 Realizada  

17.6 

Favorecer processos de autonomia 

pedagógica, administrativa e de gestão 

financeira dos recursos repassados pelo 

PDDE nos estabelecimentos de ensino; 

 Realizado  

17.7 

Garantir, em regime de colaboração, 

programa de formação continuada para 

gestores das escolas públicas. 

 Realizada  

17.8 

Estabelecer diretrizes para a gestão 

democrática da educação, no prazo de 

dois anos, contado da aprovação deste 

 Realizada  
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Plano e assegurar condições para sua 

implementação. 

17.9 

Fortalecer os mecanismos e os 

instrumentos que assegurem a 

transparência e o controle social na 

utilização dos recursos públicos 

aplicados em educação, especialmente a 

realização de audiências públicas e a 

criação de portais eletrônicos de 

transparência. 

 Realizado  

17.10 

Consolidar fóruns decisórios de políticas 

públicas educacionais, conselhos 

municipais de educação, conselhos 

escolares ou equivalentes, conselhos de 

acompanhamento e controle social do 

FUNDEB e da alimentação escolar 

(CAE), conselho de controle social 

envolvendo gestores públicos, 

trabalhadores da educação e 

organizações da sociedade civil, com 

representação paritária dos setores 

envolvidos com a educação e com as 

instituições educativas. 

 Realizada  

17.11 

Consolidar e fortalecer os conselhos 

municipais de educação como órgãos 

autônomos, plurais (constituído de forma 

paritária, com ampla representação 

social) e com funções deliberativas, 

normativas e fiscalizadoras. 

 Realizada  

17.12 

Aperfeiçoar a ação do Conselho Escolar, 

com base nos princípios democráticos, 

mediante:  realização de Seminário anual 

para Conselho Escolar articulado com 

Associação de Pais e Professores 

(APPs) e Grêmios Estudantis e 

organizações afins; realização de cursos 

para pais, professores, funcionários e 

estudantes; e, fomento à integração 

entre os Conselhos Escolares em nível 

municipal. 

 Em andamento  
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17.13 

Reestruturar as comissões de 

acompanhamento do Plano de Ações 

Articuladas (PAR), para monitorar e dar 

visibilidade às ações planejadas em 

suas respectivas esferas. 

  

Não iniciada  

17.14 

Aprimorar os mecanismos de  

acompanhamento,  fiscalização e  

avaliação  dos  gastos  com  educação  

pela sociedade,  pelos  Conselhos  

Escolares  e  Associação  de  Pais  e  

Professores,  viabilizando  ou  

promovendo ampla  divulgação  do  

orçamento  público,  efetiva  

transparência  nas  rubricas  

orçamentárias  e  o estabelecimento  de  

ações  de  controle  e  articulação  entre  

os  órgãos  responsáveis,  assegurando  

aos  o gerenciamento e fiscalização dos 

recursos públicos destinados às 

escolas. 

  

 

Realizada 

17.15 

Avaliação institucional com a 

participação efetiva da comunidade 

escolar incorporando os resultados no 

Plano de Desenvolvimento da Escola, 

no Projeto Político Pedagógico e no 

Plano de Gestão. 

  

 

Realizado  

17.16 

Definir critérios técnicos para o 

provimento dos cargos comissionados, 

objetivando chegar ao mínimo 

necessário e que estes sejam ocupados 

por profissionais habilitados na área da 

educação. 

 Realizado  

17.17 

Estimular a utilização dos veículos de 

comunicação de massa objetivando a 

participação da sociedade na definição 

das prioridades educacionais e na 

divulgação das experiências 

emancipadoras de participação, em 

âmbito estadual, regional e municipal. 

  

 

Realizado  
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Estratégia 17.12: Os conselhos são atuantes, de forma geral participativos, porém necessita ações para 

torná-los integrados.  

Estratégia 17.16: * Realizada e aprovado em Lei Nº037/2018. 

 

XVIII-Meta sobre o Financiamento da Educação 

 META 18 - Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar 

de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto (PIB) do Município no 5º (quinto) ano de vigência deste 

Plano e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio.  

ESTRATÉGIAS DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 

REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 

ANDAMENTO  

18.1 

Garantir fontes de financiamento permanentes e 

sustentáveis para todos os níveis, etapas e modalidades 

da educação básica, observando-se as políticas de 

colaboração entre os entes federados, em especial as 

decorrentes do Art. 60, do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, e do § 1º, do Art. 75, da Lei 

nº 9.394/1996, que tratam da capacidade de atendimento 

e do esforço fiscal de cada ente federado, com vistas a 

atender suas demandas educacionais à luz do padrão de 

qualidade nacional. 

LOA 

LDO 

PPA 

 

 

18.2 

Cooperar, com a União, no aperfeiçoamento e ampliação 

dos mecanismos de acompanhamento da arrecadação 

da contribuição social do salário-educação. 

 Realizada  

18.3 

Otimizar a destinação de recursos à manutenção e o 

desenvolvimento do ensino, em acréscimo aos recursos 

vinculados nos termos do Art. 212, da Constituição 

Federal. 

 

 Realizada  

18.4 

Aplicar, na forma de lei específica, a parcela da 

participação no resultado ou da compensação financeira 

pela exploração de petróleo e gás natural e outros 

recursos, com a finalidade de cumprimento da meta 

prevista no Inciso VI, do caput do Art. 214, da 

Constituição Federal. 

 Não recebido  

18.5 

Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que 

assegurem, nos termos do Parágrafo Único, do Art. 48, 

da Lei Complementar nº 101/2000, com a redação dada 

pela Lei Complementar nº 131/2009, a transparência e o 

 Realizada 
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controle social na utilização dos recursos públicos 

aplicados em educação, especialmente a realização de 

audiências públicas, a criação de portais eletrônicos de 

transparência e a capacitação dos membros de 

conselhos de acompanhamento e controle social do  

FUNDEB, com a colaboração entre a Secretaria de 

Educação Municipal, os  Tribunais  de Contas  do Estado  

e dos Municípios  e o Ministério Público. 

18.6 

Desenvolver, com apoio da contabilidade municipal 

pública, estudos e acompanhamento regular dos 

investimentos e custos por estudante da educação, em 

todos os níveis, etapas e modalidades. 

  

Realizada 

18.7 

Adotar o Custo Aluno Qualidade (CAQ) como indicador 

prioritário para o financiamento de todas as etapas e 

modalidades da educação básica. 

  

Em andamento  

18.8 

Acompanhar a elaboração da Lei de Responsabilidade 

Educacional, a ser amplamente discutida com os 

diversos setores da sociedade, com os gestores da 

educação e com a comunidade educacional, sendo 

agente de implementação. 

  

Não iniciada  

18.9 

Apoiar e defender a prorrogação do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da Educação, com 

aperfeiçoamento que aprofundem o regime de 

colaboração e a participação financeira da União para 

garantir equalização de oportunidades educacionais e 

padrão mínimo de qualidade do ensino, nos termos do 

Art. 211, da Constituição Federal. 

  

 

    

18.10 

Definir critérios para distribuição dos recursos adicionais 

dirigidos à educação ao longo do decênio, que 

considerem a equalização das oportunidades 

educacionais, a vulnerabilidade socioeconômica e o 

compromisso técnico e de gestão do sistema de ensino, 

a serem pactuados na instância prevista no Art. 7º, da 

Lei nº 13.005/2014. 

  

 

  

18.11 

Estabelecer, garantir e efetivar a articulação entre as 

metas deste Plano e demais instrumentos 

orçamentários da União, do Estado e dos Municípios, 

dos planos municipais de educação e os respectivos 

PPAs, LDOs e LOAs, em todos os níveis, etapas e 

modalidades de ensino. 

 Realizada   
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18.12 

Definir recursos provenientes da receita municipal para 

o financiamento público permanente da educação 

profissional pública, com o objetivo de expandi-la. 

  

Realizado  

18.13 
 Fortalecer os conselhos de acompanhamento e 

fiscalização dos recursos da educação. 

 Realizado  

18.14 

Garantir a aplicação dos recursos financeiros que 

devem ser destinados à melhoria da qualidade e 

gratuidade do ensino, na formação e valorização do 

magistério, na organização escolar, prioritariamente, em 

escolas públicas. 

  

 Realizado 

18.15 

Garantir aplicação dos recursos destinados à 

manutenção, reforma e construção de escolas públicas 

com infraestrutura adequada às etapas e modalidades 

de ensino. 

 Realizado  

18.16 

Fixar um cronograma de recursos financeiros para as 

escolas públicas com finalidade de aquisição, 

manutenção e reparos do patrimônio permanente e 

materiais de expediente, bem como ampliar os valores 

dos recursos financeiros. 

LOA 

LDO 

PPA 

 

 

Realizada  

      

 

Estratégia 18.7: Compete à Esfera Nacional  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante a realização do monitoramento, assumimos o desafio de buscar o envolvimento de toda equipe 

técnica e Secretaria de Educação e analisamos metas e estratégias cautelosamente. 

Ficou evidente no decorrer do trabalho que o objetivo geral do monitoramento do Plano Municipal de 

Educação é acompanhar se está ocorrendo os avanços necessários para garantir uma educação de 

qualidade. 

O município de Serra Alta está empenhado em cumprir as metas dentro dos prazos previstos, mas algumas 

delas há necessidade de ações do Governo Federal para que seja efetivada. 

Observou-se também, que se faz necessário uma busca ativa mais aprofundada com o objetivo de verificar 

a população de 4 a 5 anos e de 15 e 18 anos, para confirmar que o município atende todos os alunos dessas 

faixas etárias, visto que não há lista de espera nas escolas, não há abandono de matrícula. E mesmo assim 

os percentuais não demonstram 100% das crianças e adolescentes, nessas faixas etárias na escola. 

Desconsiderando que crianças de 4 anos também poderão estar matriculadas na creche, pois a data corte 

é na data de 31 de março. E com relação ao Ensino Médio, alunos com 18 anos, também, poderão ter 

concluído o ensino, dependendo do mês de aniversário.  
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ANEXOS 

Lei Complementar 037/2018. Dispõe sobre o Plano de cargos, carreira e remuneração do magistério 

público Municipal 
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Resultados do IDEB, Município de Serra Alta 

 

 

 

RESULTADO DA PROVA ANA 
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JUSTIFICATIVA DO CENSO, ALUNOS COM IDADE IMCOMPATIVEL (4 ANOS)
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RELATÓRIO DE CADASTRO INDIVIDUAL 
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Garimpar indicadores auxiliares neste site sobre gestão democrática do município (Conselhos Municipais de 
Educação, Conselhos escolares, etc) 

http://www3.tesouro.gov.br/estados municípios/transferências constitucionais novosite.asp 

Simec –Par : PNE 

 

http://www3.tesouro.gov.br/estados%20municípios/transferências%20constitucionais%20novosite.asp
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