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PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

MONITORAMENTO. METAS.  JULGAMENTO DAS 

CONTAS MUNICIPAIS. DETERMINAÇÕES. 

1.Constatado o descumprimento ou o risco de não 

cumprimento de indicadores de metas do Plano Municipal de 

Educação – PME, cumpre ao Tribunal de Contas, como 

instância de monitoramento e avaliação da governança 

pública, alertar ao Chefe do Poder Executivo que adote 

medidas efetivas para o cumprimento das metas 

estabelecidas, sob pena de reprovação das contas de governo 

e gestão.  

 

ACÓRDÃO  

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de processo autuado com o 

escopo de monitorar, sob a ótica da Meta 1 do Plano Nacional de Educação/PNE, o cumprimento do 

Plano Municipal de Educação apresentado pela Prefeitura de Vale do Paraíso1,conforme metodologia 

aprovada pelo Acórdão ACSA n. 14/17, com o intuito de analisar, a partir de 2017, a evolução dos 

indicadores de melhorias da educação e de consolidar anualmente tais resultados nas contas da 

Municipalidade, como tudo dos autos consta.  

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, 

em consonância com o Voto do Relator, CONSELHEIRO JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE 

MELLO, por unanimidade de votos, em: 

I – Considerar não cumprido o indicador 1-A e alertar do risco de descumprimento do 

indicador 1-B da Meta 1 do Plano Municipal de Educação (PME) de Vale do Paraíso; 

II – Alertar a Administração do Município de Vale do Paraíso sobre a obrigatoriedade 

de cumprimento da Meta 1 prevista no seu Plano Municipal de Educação – PME, bem como a 

                                                           
1 em atendimento às determinações contidas no Acórdão APL-TC 00585/17, referente ao processo 03145/17. 
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cooperação quanto ao cumprimento da Meta 3, sem, todavia, deixar de buscar o aperfeiçoamento de suas 

ações para manter-se em consonância com as metas previstas no Plano Nacional de Educação, atentando-

se, inclusive, para o fato de que a manutenção injustificada das inconsistências apontadas nesta decisão 

pode ensejar a reprovação das contas; 

III – Determinar a juntada de cópia do relatório de cumprimento de decisão acostado 

ao ID=878585, bem como desta Decisão aos autos da prestação de contas referente ao ano de 2019, de 

forma a subsidiar a análise daqueles autos; 

 IV – Determinar, via ofício, ao Prefeito Municipal, Charles Luiz Pinheiro Gomes – 

CPF n. 449.785.025-00, bem como à Secretária Municipal de Educação, Clérea Soares da Silva 

Valadares – CPF n. 351.284.292-53, ou quem lhes vier a substituir legalmente, que: 

a) procedam ao monitoramento do plano municipal de educação, bem como adotem 

medidas efetivas para o atingimento das metas previstas nos indicadores estratégicos; 

b) informem à Corte de Contas quais as medidas adotadas pelo Município de Vale do 

Paraíso junto ao Estado de Rondônia para dar o efetivo cumprimento da meta 3 do PNE, o qual tem 

como objetivo o atendimento dos estudantes do ensino médio. 

V – Determinar, via ofício, a notificação do Chefe do Poder Executivo do Município 

de Vale do Paraíso, Charles Luiz Pinheiro Gomes – CPF n. 449.785.025-00, e da Secretária Municipal 

de Educação, Clérea Soares da Silva Valadares – CPF n. 351.284.292-53, acerca dos resultados deste 

monitoramento: descumprimento do indicador 1-A do PM, alertando-a do risco de descumprimento do 

indicador 1-B da Meta 1 do Plano Municipal de Educação (PME); 

VI – Determinar, via ofício, ao atual Controlador-Geral do Município que acompanhe 

e monitore o cumprimento das metas estabelecidas no PME, inserindo, em tópico específico em seu 

relatório anual de fiscalização (integrante das contas anuais), as medidas adotadas pela Administração, 

informando os resultados obtidos, apresentando, inclusive, os indicadores de atingimento de metas e os 

benefícios delas advindos. 

VII – Determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo que continue monitorando as 

ações propostas, bem como seus reflexos no atingimento das metas do Plano Municipal de Educação, 

anexando, anualmente, as informações recebidas às referidas prestações de contas do exercício 

respectivo; 

 VIII – Dar ciência deste acórdão aos responsáveis elencados no cabeçalho (Charles 

Luiz Pinheiro Gomes – CPF n. 449.785.025-00, e Clérea Soares da Silva Valadares – CPF n. 

351.284.292-53, respectivamente Prefeito e Secretária Municipal de Educação de Vale do Paraíso), via 

Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal de Contas, cuja data de publicação deve ser observada como 

marco inicial para possível interposição de recursos, com supedâneo no art. 22, inciso IV, c/c art. 29, 

inciso IV, da Lei Complementar n. 154/1996, informando-o que o Voto, o Parecer Ministerial e o 

relatório do Corpo Técnico, integralmente estão disponíveis para consulta no endereço; 

IX– Dar ciência, pessoalmente, ao Ministério Público de Contas; 
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X – Determinar ao Departamento do Pleno, após ter sido realizado todas as 

providências para o cumprimento dos comandos inseridos nos itens deste acórdão, inclusive sua 

publicação, arquive os autos. 

 

Participaram do julgamento os Conselheiros JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA 

DE MELLO (Relator), EDILSON DE SOUSA SILVA, VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, 

FRANCISCO CARVALHO DA SILVA, WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA e 

BENEDITO ANTÔNIO ALVES; o Conselheiro Presidente PAULO CURI NETO; e o Procurador-Geral 

do Ministério Público de Contas ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS. 

 

 Porto Velho, 19 de junho de 2020. 

 

(assinado eletronicamente) 

JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE 

MELLO  

Conselheiro Relator  

(assinado eletronicamente) 

PAULO CURI NETO 

 Conselheiro Presidente  
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RELATÓRIO 

1. Trata-se de processo autuado com o escopo de monitorar, sob a ótica da Meta 1 do 

Plano Nacional de Educação/PNE, o cumprimento do Plano Municipal de Educação apresentado pela 

Prefeitura de Vale do Paraíso2,conforme metodologia aprovada pelo Acórdão ACSA n. 14/17, com o 

intuito de analisar, a partir de 2017, a evolução dos indicadores de melhorias da educação e de consolidar 

anualmente tais resultados nas contas da Municipalidade. 

2. De modo a ordenar as informações, hei por bem rememorar o histórico processual. 

3. Pois bem. Conforme sabido, por meio do Acórdão ACSA-TC n. 00014/17, prolatado 

no Processo n. 01920/17/TCE-RO, de minha Relatoria, que tratou da Proposta de Acompanhamento dos 

Planos Municipais e Estadual de Educação, foram determinadas as seguintes medidas: 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, tratam de auditoria, no bojo do qual foi 

apresentada Proposta Técnica de Acompanhamento dos Planos de Educação em 

Rondônia. Essa proposta foi motivada por determinação deste Conselheiro (enquanto 

relator da Secretaria Estadual de Educação) para que a Secretaria- Geral de Controle 

Externo apresentasse “planejamento contendo a estratégia para acompanhamento 

específico e contínuo do Plano Nacional de Educação 2014/2024”, como tudo dos autos 

consta.  

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, na 

consonância com o voto do relator, Conselheiro JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA 

DE MELLO, por unanimidade de votos, em: 

I –Aprovar a proposta de acompanhamento dos Planos Estadual e Municipais de 

Educação formulada pela Secretaria Geral de Controle Externo e descrita no presente 

Acórdão; 

II –Determinar à Secretaria Geral de Controle Externo que viabilize a execução dos 

trabalhos de acompanhamento dos planos de Educação, conforme metodologia do 

trabalho aprovada; e induza ao aprimoramento da articulação deste órgão de controle com 

                                                           
2 em atendimento às determinações contidas no Acórdão APL-TC 00585/17, referente ao processo 03145/17. 
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os demais Tribunais de Contas brasileiros, fomentando as estratégias de cooperação e 

atuação conjunta no acompanhamento dos planos de educação; 

III –Exortar o Comitê estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação a avaliar 

a possibilidade de incluir entre as atividades da Secretaria Estratégica de Tecnologia da 

Informação e Comunicação as ações necessárias para garantir suporte para 

desenvolvimento dos trabalhos indicados neste plano de fiscalização, de maneira a 

disponibilizar ferramentas de TI para sistematização de banco de dados; cruzamento das 

informações; automatização dos relatórios de acompanhamento das metas do PNE; 

elaboração do questionário eletrônico; e tratamento dos resultados; 

IV –Dar ciência deste Acórdão, por ofício, com a celeridade que o caso requer, à 

Comissão de Educação, Cultura e Esporte da Assembleia Legislativa, à Secretaria 

Estadual de Educação à Controladoria Geral do Estado e aos municípios que serão 

 

 

 

 fiscalizados; e, por memorando, à Secretaria Geral de Controle Externo, ao Comitê 

Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação e à Secretaria Estratégica de 

Tecnologia da Informação e Comunicação –para que tomem ciência das ações que serão 

iniciadas; 

(...) 

4. Ato contínuo, realizada a auditoria no Município de Vale do Paraíso (Processo n. 

3145/173) e findos os trabalhos, o Pleno desta Corte, ratificando a DM-GCJEPPM-TC 00368/17 de 

minha Relatoria, determinou- assinalando prazo de 90 dias- que o executivo de Vale do Paraíso e  ao 

titular da Secretaria Municipal de Educação para: 

 a) apresentasse “um plano de ação que contemple os parâmetros e medidas 

necessárias para o alinhamento e a compatibilização das leis orçamentárias, de modo a garantir as 

dotações suficientes para o adimplemento das demais medidas nele consignadas” (relativo à meta 1 do 

PNE); 

  b) comprovasse, no mesmo prazo, “quais as ações adotadas em regime de 

colaboração com o Estado visando assegurar o cumprimento das metas relativas ao ensino médio no 

âmbito daquela municipalidade” (relativo à meta 3 do PNE). 

5. Ao controle externo restou determinado o monitoramento do cumprimento dos itens I 

e II da decisão (a e b transcrito alhures), nos termos das diretrizes e metodologia aprovadas pelo ACSA-

TC n. 00014/17, conforme a matriz de risco e os recursos de fiscalização disponíveis na programação 

dos próximos ciclos de fiscalizações. 

6. Rememore-se que, para aquele exercício, em que foram apreciados os anos iniciais de 

vigência (2015 e 2016) dos Planos de Educação Municipais, muito embora não tenha havido a aplicação 

de quaisquer sanções, foi estabelecido um prazo para a apresentação, por parte do gestor, de plano de 

                                                           
3 Levando-se, por conseguinte, ao conhecimento das autoridades municipais competentes as inconsistências encontradas, 

oportunizando-se a elaboração de plano de ação para fins de atingimento das metas previstas no PNE. 
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ação objetivando a adoção de medidas, com vistas ao atingimento das sobreditas metas, sob pena de 

multa por descumprimento e de possível reprovação das contas futuras. 

7. Retrospectiva feita, concluo frisando que o objetivo destes autos é a verificação 

concomitante do cumprimento das metas intermediárias da educação infantil (Meta1) do Plano Nacional 

de Educação, sob a ótica e parâmetros estabelecidos pela Municipalidade de Vale do Paraíso, em seu 

Plano de Ação, analisando, a partir do exercício de 2017 e a cada ano, a evolução dos indicadores de 

melhorias da educação, devendo os resultados serem consolidados às contas de gestão e/ou de governo 

respectivas.  

8. Avançando, consigno que, do exame da documentação encaminhada pelo ente 

municipal (Vale do Paraíso-ID=859554), a unidade técnica concluiu e propôs, à guisa de 

encaminhamento (ID=878585): 

 

 

 I – Alertar a Administração do Município de Vale do Paraíso/RO sobre o compromisso 

de cumprimento das Metas 1 e 3 previstas no seu Plano Municipal de Educação – PME, 

sem, todavia, deixar de buscar o aperfeiçoamento de suas ações para manter-se em 

consonância com as metas previstas no Plano Nacional de Educação, visando à excelência 

no cumprimento das referidas metas, atentando, inclusive, para o fato de que a 

manutenção injustificada das referidas inconsistências pode ensejar a reprovação das 

contas em exame; 

II – Recomendar a juntada de cópia deste relatório de monitoramento, bem como da 

Decisão do e. Relator dos autos a ser prolatada, à correspondente prestação de contas do 

gestor municipal, referente ao ano de 2019, objetivando subsidiar a referida análise, sem 

necessidade de abertura de contraditório, em razão dos resultados dessa auditoria não 

ensejarem a reprovação das contas, com fundamento no art. 62, II e §1º, do RITCERO; 

III – Recomendar ao Gestor Municipal o devido monitoramento, bem como a adoção de 

medidas que visem ao atingimento das metas previstas nos indicadores estratégicos dos 

Planos de Educação; 

 IV – Recomendar o encaminhamento periódico (anual) a esta Corte de Contas, por meio 

de relatórios de execução, dos resultados obtidos com o plano de ação elaborado, 

inclusive com os indicadores de atingimento das metas previstas no Plano Municipal de 

Educação e os benefícios delas advindos, para fins de controle da equipe técnica, 

consoante preceitua o art. 24 da Resolução n. 228/2016/TCE-RO; 

V – Recomendar a SGCE que determine o monitoramento das ações propostas, bem como 

seus reflexos no atingimento das metas dos Planos de Educação, pela Coordenadoria 

Especializada em Políticas Públicas, por tratar-se de matéria afeta à mesma, anexando-

se, anualmente, as informações recebidas às referidas prestações de contas dos exercícios 

respectivos; 

VI – Arquivar os presentes autos, depois de cumpridos os trâmites regimentais. 

9. Submetidos os autos ao crivo ministerial, o Parquet de Contas (Parecer n. 

215/2020-GPYFM acostado ao ID=891034), acolhendo a manifestação técnica, opinou pela emissão de 

alerta ao Prefeito e à Secretária Municipal de Educação sobre o cumprimento das metas 1 e 3 do PME, 
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bem como por tecer determinação ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que encaminhe, 

anualmente à Corte de Contas, relatórios de execução dos resultados obtidos com o PME, apresentando, 

inclusive, os indicadores de atingimento de metas e os benefícios delas advindos, verbis: 

[...] 

I – Emissão de Alerta à administração do Município de Vale do Paraíso/RO sobre o 

compromisso de cumprimento das Metas 1 e 3, das ações propostas no Plano de Ação e 

das diretrizes e estratégias do Plano Municipal de Educação – PME, sem, todavia, deixar 

de buscar o aperfeiçoamento de suas ações em consonância às metas previstas no Plano 

Nacional de Educação, visando à excelência no cumprimento das referidas metas, 

atentando, inclusive, para o fato de que a manutenção injustificada das inconsistências 

evidenciadas no relatório técnico pode ensejar a reprovação das contas; 

II – Juntada de cópia do relatório de monitoramento, bem como da Decisão a ser prolatada 

à correspondente prestação de contas do gestor municipal, referente ao ano de 2019, 

objetivando subsidiar a referida análise; 

III – Determinação ao Prefeito e ao Secretário Municipal de Educação para que: 

a) adotem medidas que visem o cumprimento do Plano de ação e o atingimento das metas 

previstas nos indicadores estratégicos dos Planos de Educação; 

b) encaminhem anualmente à Corte de Contas, por meio de relatórios de execução dos 

resultados obtidos com o plano de ação elaborado, inclusive com os indicadores de 

atingimento das metas previstas nos Planos de Educação e os benefícios delas advindos, 

para fins de controle pela equipe técnica, consoante preceitua o art. 24 da Resolução n. 

228/2016/TCE-RO;  

IV – Determinação à SGCE que realize, através da Coordenadoria Especializada em 

Políticas Públicas, o monitoramento das ações propostas no Plano de Ação, bem como 

seus reflexos no atingimento das metas dos Planos de Educação, anexando-se anualmente 

cópias dos respectivos relatórios de monitoramento e dos documentos recebidos às 

prestações de contas dos futuros exercícios; 

V – Arquivar os presentes autos depois de cumpridos os trâmites regimentais. 

 [...] 

10 Em síntese, era o que havia a relatar. 

 

 

VOTO 

CONSELHEIRO JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO 

 

11.  Com vistas a garantir, dentre outras coisas, o direito fundamental à educação (art. 205, 

CRFB/88), foi aprovado em 2014, por meio da Lei Federal 13.005/14, o Plano Nacional de Educação 

(PNE), traçando diretrizes, metas e estratégias para a política educacional correspondentes ao período 

de 2014 a 2024, nos termos preceituados pelo art. 214 da Carta Republicana: 
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Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o 

objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir 

diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção 

e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de 

ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam 

a:         (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009) 

I - erradicação do analfabetismo; 

II - universalização do atendimento escolar; 

III - melhoria da qualidade do ensino; 

IV - formação para o trabalho; 

V - promoção humanística, científica e tecnológica do País. 

VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como 

proporção do produto interno bruto.         (Incluído pela Emenda Constitucional nº 59, de 

2009) 

12. Faz-se necessário frisar que os planos de educação nas três esferas (nacional, estaduais 

e municipais) são de observância obrigatória, cabendo a todos, dentro de suas responsabilidades, exigir 

e/ou fazer com que se cumpra, sob os rigores da Lei, todas as metas e estratégias previstas. 

13. Assim, para dar efetividade ao estabelecido, os municípios elaboram seus planos 

municipais de educação, adequando-o à sua capacidade (financeira e orçamentária), em consonância 

com as diretrizes do plano nacional. O plano municipal de educação do Município de Vale do Paraíso 

foi aprovado pela Lei Municipal n. 975/15, de 29.06.2015. 

14. No exercício de suas competências constitucionais, esta Corte de Contas, como órgão 

fiscalizador da correta aplicação dos recursos públicos destinados à educação4, colaborando com o 

Estado em seu dever de assegurar a todos este direito fundamental (art. 205, CF/88), aderiu ao grupo de 

trabalho destinado ao acompanhamento das metas dos planos estadual e municipais de educação e sua 

compatibilidade com o plano nacional. 

15. A meta 1 do Plano Nacional de Educação (PNE) estabelece que “Universalizar, até 

2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e 

ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por 

cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE”. 

16. Já a meta 3 do Plano Nacional de Educação (PNE) previu “Universalizar, até 2016, o 

atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do 

período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco 

por cento)”  

17. Oportunamente, reitero que o objetivo dos presentes autos é avaliar o cumprimento 

das metas intermediárias da educação infantil, meta 1 do plano nacional de educação (PNE), sob os 

                                                           
4 Tanto sob o aspecto da conformidade e legalidade, como em relação à qualidade e efetividade dos dispêndios efetuados. 
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parâmetros estabelecidos no plano de ação encaminhado pelo Poder Executivo de Vale do Paraíso, 

analisando-se a evolução dos indicadores de melhoria da educação municipal. 

18. No que diz respeito à meta 3 do PNE esta, por não ser de competência direta e precípua 

do município, não integrará a presente análise. Todavia, como existe a necessidade de cooperação entre 

os entes federativos, visando ao seu atingimento, caberá apenas determinação para, caso haja qualquer 

ajuste firmado com Estado de Rondônia, ente competente para a ação, que seja informado a este Tribunal 

para monitoramento. 

19. Pois bem. A meta 1 do Plano Municipal de Educação (PME) de Vale do Paraíso 

dispôs: “universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 

(cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 

50% (trinta e cinco por cento) das crianças de 0 a 3 anos até o fim da vigência deste PME.”. 

20. Ao deter-me aos autos, especificamente ao documento de ID 859554, verifico que não 

consta qualquer informação sobre a totalidade de crianças de até 3 anos e de 4 a 5 anos residentes no 

município em 2018, visto que este não constitui um típico plano de ação, pois não elenca os prazos de 

cumprimento das ações a serem executadas com objetivo de atingir as metas, não atribui 

responsabilidade a agentes executores das tarefas, não especifica custos de execução ou previsões 

orçamentárias. 

21. Ademais, segundo registrou o corpo instrutivo, o plano de ação encaminhado à Corte 

de Contas pelo Município de Vale do Paraíso para dar cumprimento ao acórdão APL-TC 00583/217, 

“possui lacunas e contradições, cujos esclarecimentos se fazem necessários para melhor avaliação de 

sua execução e controle de seus resultados. Isso porque ao mesmo tempo em que resta consignado no 

planejamento a existência de vagas disponíveis na rede municipal de ensino para crianças até 3 anos 

e, ainda, o atendimento de toda a demanda manifestada para crianças de 4 a 5 anos, no roteiro é 

destacado também que o município objetiva elevar em 37,21% o número de matrículas de crianças de 

até 3 anos e majorar em 20% o número de matrículas de crianças de 4 a 5 anos em 2019 e 18,63% em 

2020”. 

22. Ante a ausência de dados, o corpo instrutivo valeu-se das informações registradas no 

TCEduca, que é o sistema oficial para o acompanhamento das metas do Plano Nacional de Educação – 

PNE e que utiliza como base de dados os indicadores do DATASUS5. 

23. Sem maiores delongas,  em consulta ao sistema TCEduca6, a unidade técnica constatou 

que a primeira parte do enunciado, qual seja, universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola 

para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade, não foi efetivamente cumprida, uma vez que o 

Município de Vale do Paraíso havia  atendido apenas 44,92% das crianças da faixa etária residentes no 

município, com tendência de avanço anual de apenas de 2,84% . Confira os gráficos a seguir: 

 

                                                           
5 Fonte: TC Educa (Censo Escolar do INEP/MEC e estimativa elaborada pelo DATASUS, com base no Censo Populacional 

2010 do IBGE). 
6 https://pne.tce.mg.gov.br:8443/#/public/uf-municipio 
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Fonte: Censo Escolar do INEP/MEC e estimativa elaborada pelo DATASUS, com base no Censo Populacional 2010 do 

IBGE. 

 

Vale do Paraíso - Meta 1A - População de 4 a 5 anos na Pré-Escola – 2014 

 

Fonte: TC-Educa (https://pne.tce.mg.gov.br:8443/#/public/dados). 

Vale do Paraíso - Meta 1A - População de 4 a 5 anos na Pré-Escola - 2016 

 

 

 

Fonte: TC-Educa (https://pne.tce.mg.gov.br:8443/#/public/dados). 
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Vale do Paraíso - Meta 1A - População de 4 a 5 anos na Pré-Escola – 2018 

 

 

Fonte: TC-Educa https://pne.tce.mg.gov.br:8443/#/public/dados). 

 

24. No que concerne ao cumprimento do indicador 1B da meta 1 do Plano Municipal de 

Educação, que estabelece o percentual mínimo de 50% de crianças até 3 anos em creche. Em consulta 

ao site TCEduca a unidade técnica constatou que de uma demanda de 455 crianças entre 0 a 3 anos de 

idade, apenas 62 crianças foram matriculadas em creches até o ano de 2018. Veja o gráfico a seguir: 

 

Vale do Paraíso – Meta 1B - População de 0 a 3 anos na Creche – 2018 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TC-Educa (https://pne.tce.mg.gov.br:8443/#/public/dados). 

25. É de se ressaltar que o prazo final estabelecido no Plano Municipal de Educação para 

o efetivo cumprimento das metas é o ano de 2024. 

26. Deste giro, também vislumbro a grande probabilidade de descumprimento da 

descumprimento da meta 1B, (PME), por parte deste jurisdicionado, como bem pontuou o Corpo 

Técnico e o Ministério Público de Contas.  

27. Com relação à meta 1B do plano municipal, os responsáveis informam a existência de 

vagas disponíveis para atender toda a demanda, porém encontram entrave nos pais que não acham seguro 

colocar seus filhos pequenos em ônibus escolar para percorrer vários quilômetros. 
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28. Todavia, o controle externo afirma que não existe referência a qualquer levantamento 

mais efetivo acerca da demanda escolar, tão pouco citação a qualquer trabalho metódico que sustente a 

afirmação e afaste a obrigação do cumprimento da meta. 

29. Diante do exposto, considero necessário determinar ao Poder Executivo que adote 

medidas mais robustas para o cumprimento daquilo que se propôs em relação à educação local, posto 

que ainda se faz necessária a matrícula de 130 crianças (diferença entre o total de 236  e 106 

matriculados) com idade entre 4 e 5 anos em pré-escola, e de 393 crianças (diferença entre o total de 455 

e 62 matriculados) com até 3 anos em creches, para suprir a carência de escolarização e o alcance das 

metas previstas no plano da municipalidade, cujo prazo final, estabelecido no Plano Municipal de 

Educação é o ano de 2024. 

30. Consigno, ainda, que deve ser determinado à Controladoria Geral do Município que 

proceda ao acompanhamento/monitoramento sistemático das metas estabelecidas no PME, inserindo, 

em tópico específico de seu relatório anual de fiscalização, os resultados obtidos, apresentando, os 

indicadores de atingimento de metas e os benefícios delas advindos. 

31. Por fim, registro que discordo da manifestação técnica apenas no ponto que diz 

respeito a não abertura do contraditório, no âmbito da prestação de contas de Vale do Paraíso/2019, para 

exame das razões do não atingimento de metas do PME. 

32. Tal recomendação destoa do rito aprovado pelo Acórdão ACSA-TC 00014/177 para o 

Eixo 58 do acompanhamento do cumprimento dos Planos de Educação, que prevê a abertura de 

contraditório para exame das razões do não atingimento de metas, o que, em tese, poderá influir no juízo 

de aprovação ou reprovação das contas, veja: 

(...)7. As auditorias de regularidade ou conformidade, por sua vez, têm como escopo 

verificar concomitantemente se o Estado e todos os 52 municípios têm cumprido as metas 

intermediárias da educação infantil e do ensino médio (metas 1 e 3) do Plano Nacional 

de Educação, analisando, a partir deste exercício e a cada ano, a evolução dos indicadores 

de melhorias da educação. .A exemplo do que já ocorre com os processos de gestão fiscal, 

a proposição é de que sejam autuados processos específicos por ente, devendo os 

resultados ser consolidados às contas de gestão e/ou de governo, para abertura do 

contraditório e assinatura de prazo aos gestores para apresentarem plano de ação, sob 

pena de reprovação das prestações de contas futuras em caso de reiterado 

descumprimento das metas. 

(...) 

89.Nos casos de descumprimento das metas intermediárias, propõe-se que o rito deva 

seguir a seguinte cronologia: 

Ato 1-Emitir relatório de alerta de não cumprimento da meta intermediária; 

Ato 2-Convocar o gestor para assinatura do Termo de Ajuste de Gestão (a depender do 

caso e à critério do Relator); 

                                                           
7 Emitido pelo Conselho Superior de Administração no âmbito do Processo nº. 1.920/2017. 
8 Eixo 5: cumprimento das metas intermediárias do PNE. 
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Ato 3-Encaminhamento do relatório (cumprimento ou de não cumprimento) para as 

contas de gestão e de governo; 

Ato 4-Abertura de contraditório nos processos de contas (exceto nas contas de 2016 

em que a avaliação não ensejará sanções, mas apenas a elaboração de plano de ação); 

Ato 5-Avaliação das razões do não cumprimento da meta (exceto nas contas de 2016 

em que a avaliação não ensejará sanções, mas apenas a elaboração de plano de ação); 

Ato 6-Decidir: a) pela aprovação com ressalvas, em caso de comprovação da reserva do 

possível; ou, b) pela reprovação das contas, em caso de não comprovação da reserva do 

possível (exceto nas contas de 2016 em que a avaliação não ensejará sanções, mas apenas 

a elaboração de plano de ação); 

.Ato 7-Decidir: em qualquer dos casos (aprovação ou reprovação), por determinar aos 

gestores que apresentem Plano de Ação para o alcance das metas previstas nos planos de 

educação (apenas nas contas de 2016, pois nos casos de descumprimento nos exercícios 

seguintes, serão aplicadas sanções). 

33.  Por este giro, no que tange à oitiva dos agentes responsáveis para apresentar defesa 

quanto ao descumprimento do indicador 1A (PME) e ao risco de descumprimento do indicador 1B da 

meta 1 do PME, registro que o contraditório e a ampla defesa serão oportunizados nos autos da prestação 

de contas do Poder Executivo de 2019, conforme estabelecido no acórdão ACSA-TC 00014/17, posto 

que, o descumprimento imotivado das metas pode ensejar a reprovação das contas. 

 

34. Ante o exposto e tudo mais do que dos autos constam, concordo em parte com o 

opinativo técnico (ID=878585) e parecer ministerial n. 215/2020-GPYFM (ID=891034), e submeto a 

este egrégio Plenário o seguinte voto:  

I – Considerar não cumprido o indicador 1-A e alertar do risco de descumprimento do 

indicador 1-B da Meta 1 do Plano Municipal de Educação (PME) de Vale do Paraíso; 

II – Alertar à Administração do Município de Vale do Paraíso sobre a obrigatoriedade 

de cumprimento da Meta 1 prevista no seu Plano Municipal de Educação – PME, bem como a 

cooperação quanto ao cumprimento da Meta 3, sem, todavia, deixar de buscar o aperfeiçoamento de suas 

ações para manter-se em consonância com as metas previstas no Plano Nacional de Educação, atentando-

se, inclusive, para o fato de que a manutenção injustificada das inconsistências apontadas nesta decisão 

pode ensejar a reprovação das contas; 

III – Determinar a juntada de cópia do relatório de cumprimento de decisão acostado 

ao ID=878585, bem como desta Decisão aos autos da prestação de contas referente ao ano de 2019, de 

forma a subsidiar a análise daqueles autos; 

 IV – Determinar, via ofício, ao Prefeito Municipal, Charles Luiz Pinheiro Gomes – 

CPF n. 449.785.025-00, bem como à Secretária Municipal de Educação, Clérea Soares da Silva 

Valadares – CPF n. 351.284.292-53, ou quem lhes vier a substituir legalmente, que: 

a) procedam ao monitoramento do plano municipal de educação, bem como adotem 

medidas efetivas para o atingimento das metas previstas nos indicadores estratégicos; 
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b) informe à Corte de Contas quais as medidas adotadas pelo Município de Vale do 

Paraíso junto ao Estado de Rondônia para dar o efetivo cumprimento da meta 3 do PNE, o qual tem 

como objetivo o atendimento dos estudantes do ensino médio. 

V – Determinar, via ofício, a notificação do Chefe do Poder Executivo do Município 

de Vale do Paraíso, Charles Luiz Pinheiro Gomes – CPF n. 449.785.025-00, e da Secretária Municipal 

de Educação, Clérea Soares da Silva Valadares – CPF n. 351.284.292-53, acerca dos resultados deste 

monitoramento: descumprimento do indicador 1-A do PM, alertando-a do risco de descumprimento do 

indicador 1-B da Meta 1 do Plano Municipal de Educação (PME); 

VI – Determinar, via ofício, ao atual Controlador-Geral do Município que acompanhe 

e monitore o cumprimento das metas estabelecidas no PME, inserindo, em tópico específico em seu 

relatório anual de fiscalização (integrante das contas anuais), as medidas adotadas pela Administração, 

informando os resultados obtidos, apresentando, inclusive, os indicadores de atingimento de metas e os 

benefícios delas advindos. 

VII – Determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo que continue monitorando as 

ações propostas, bem como seus reflexos no atingimento das metas do Plano Municipal de Educação, 

anexando, anualmente, as informações recebidas às referidas prestações de contas do exercício 

respectivo; 

 VIII – Dar ciência desta Decisão aos responsáveis elencados no cabeçalho (Charles 

Luiz Pinheiro Gomes – CPF n. 449.785.025-00, e Clérea Soares da Silva Valadares – CPF n. 

351.284.292-53, respectivamente Prefeito e Secretária Municipal de Educação de Vale do Paraíso), via 

Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal de Contas, cuja data de publicação deve ser observada como 

marco inicial para possível interposição de recursos, com supedâneo no art. 22, inciso IV, c/c art. 29, 

inciso IV, da Lei Complementar n. 154/1996, informando-o que o Voto, o Parecer Ministerial e o 

relatório do Corpo Técnico, integralmente estão disponíveis para consulta no endereço; 

IX– Dar ciência, pessoalmente, ao Ministério Público de Contas; 

X – Determinar ao Departamento do Pleno, após ter sido realizado todas as 

providências para o cumprimento dos comandos inseridos nos itens desta Decisão, inclusive sua 

publicação, ARQUIVAR os autos. 

É como voto. 
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