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O TRIBUNAL DE CONTAS DO PARÁNA E O PROJETO DE FISCALIZAÇÃO DO 
CUMPRIMENTO DA META 1 DO PNE 2014-2024 

Lusiane Ferreira Gonçalves1 - UFPR 

A garantia do direito à educação infantil (EI) vem ampliando nos últimos anos, 

especialmente a partir da Constituição Federal de 1988 (CF/88). Entretanto, a demanda ainda é 

significativa, sendo necessário a ampliação da oferta, o que exige planejamento constante e 

investimento orçamentário dos municípios, entes responsáveis por este atendimento. 

O Plano Nacional de Educação (PNE) (2014-2024) reforça a importância da EI ao 

definir como uma de suas metas a universalização do atendimento para as crianças de 4 e 5 anos 

nas pré-escolas até o final de 2016, bem como o crescimento do atendimento para as crianças 

de 0 a 3 anos, alcançando 50% dessa faixa etária até 2024, final da vigência deste plano. 

 Mesmo diante de tais legislações, ainda se observa um baixo investimento nessa etapa, 

o que torna necessária uma constante pressão junto às prefeituras na disputa do fundo público 

(SALVADOR; TEIXEIRA, 2014), além da frequente inspeção e acompanhamento de suas 

ações por órgãos de controle social e instituições fiscalizadoras na utilização dos recursos 

públicos aplicados em educação como é o caso dos tribunais de contas, os quais possuem 

instrumentos e mecanismos legais para atuar na fiscalização do cumprimento do planejamento 

e execução orçamentária do município, podendo então colaborar para a exigibilidade da 

garantia do direito à educação.  

O TCE-PR, é a instituição responsável pela fiscalização do uso do dinheiro público, tem 

por finalidade contribuir para a melhoria da administração pública, intensificar o uso da 

tecnologia da informação, e aperfeiçoar os procedimentos de controle externo, que de acordo 

com Martins (2009, p. 183) “é aquele que se realiza por órgão estranho à administração 

responsável pelo ato controlado”.  

Nesse sentido, o presente trabalho busca discutir a ação do TCE-PR no cumprimento da 

Meta 1 do PNE, buscando analisar se houve aumento ou diminuição dos recursos. Além disso, 

busca-se elucidar: foram levados em consideração as condições de qualidade nessa 

universalização? Quais características e indicadores o TCE-PR utilizou para chegar a este 

resultado? Como este órgão de controle externo com característica bastante técnica em termos 
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orçamentários pode colaborar para a fiscalização de uma meta do PNE (2014-2024) que visa a 

garantia do direito à EI? 

Metodologia  

O TCE foi apontado como um dos responsáveis por fortalecer os instrumentos que 

assegurem a transparência e o controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em 

educação (BRASIL, 2014) a qual prevê a execução orçamentária para a realização do plano. 

Por isso, em 2015, o TCE-PR instituiu o “Projeto Piloto de Fiscalização Integrada dos 

Municípios do Estado do Paraná”, de fiscalização integrada em 10 municípios paranaenses, 

destinado a avaliar a situação dos municípios do Paraná para o cumprimento da Meta 1 do PNE 

(2014-2024), referente à garantia do direito à EI, no caso a universalização da pré-escola e 

ampliação da oferta de vagas nas creches. Em 2016, foi instituído o “Projeto do Plano Anual 

de Fiscalização (PAF- 2016) – Educação2”, que realizou auditoria em 40 municípios do Paraná, 

com o objetivo de verificar o cumprimento da Meta 1 dos Planos Nacional (PNE-2014-2024), 

Estadual de Educação (PEE) e Municipais de Educação.  

As auditorias foram realizadas por uma equipe multidisciplinar de 27 analistas e 

técnicos de controle do TCE-PR (formada por advogados, contadores, economistas, 

engenheiros e outros profissionais). Para a seleção dos 40 foram utilizados indicadores de 

desempenho diretamente ligados à performance do município no atingimento da Meta 01 do 

PNE e PEE (Índice de Eficácia da Educação Municipal; Despesa por aluno; Índice de Eficiência 

da Despesa Municipal em Educação; Estimativa do déficit de atendimento escolar da população 

de 0 a 5 anos de idade; Estimativa do déficit de matrículas da EI) previamente compilados pelo 

TCE-PR para avaliar a gestão pública. 

Foram analisados neste trabalho os relatórios de execução orçamentária das despesas 

com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), o valor das despesas executadas e 

liquidadas em cada um desses 13 municípios até o último bimestre dos anos de 2010, 2013 e 

2016, com o objetivo de constatar se o investimento para a EI aumentou juntamente com o 

esforço da ampliação das vagas para as crianças desta etapa 

Nas visitas in loco, foram explicitadas carências que, se superadas, podem colaborar 

para a melhoria nas condições de qualidade na oferta da EI para as crianças pequenas. Em 
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termos gerais, o TCE-PR destacou em seu relatório (PARANÁ, 2017), fatores externos3 que 

contribuem para a qualidade das condições de oferta da EI. 

Resultados e Discussão 

As matrículas da EI no Paraná apresentaram crescimento entre os anos de 2010 e 2016. 

Percebe-se o esforço do Estado, porém, de acordo com os dados da PNAD em 2015, haviam 

82,49% das crianças frequentando a pré-escola e 33,01% frequentando a creche, o que 

demonstra a necessidade do poder público continuar investindo na ampliação da oferta de vagas 

em toda a EI. 

No Paraná, estudos sobre a garantia do direito à EI, têm demonstrado a crescente 

demanda por EI, há existência de filas de espera por vagas especialmente nas creches em vários 

municípios (SILVEIRA, 2015), revelando a necessidade de maior esforço na aplicação de 

recursos para as políticas públicas voltadas ao atendimento desta etapa da educação. 

Sobre cumprimento da meta 1 do PNE (2014-2024), dos 40 municípios visitados, 13 

deles acusaram oferta de 100% de pré-escola para as crianças de 4 e 5 anos (TABELA 1)4. Para 

verificação da universalização, além da população estimada do município, foi utilizado como 

critério subsidiário para aferição da o grau de atendimento das crianças de 4 a 5 anos incluídas 

no “Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal”5 do município. 

Ao analisar o número de matrículas das crianças de 4 e 5 anos na pré-escola entre 2010 

e 2016, verifica-se que em 5 municípios, a taxa de atendimento calculada com a população de 

2010, estava abaixo de 83% (TABELA 1), entretanto, houve a ampliação no número de 

matrículas. Em alguns deles, a taxa de crescimento no número das matrículas alcançou 200,72% 

em Candói e 153,64% em Mallet, por exemplo. Os municípios que apresentaram queda no 

número das matrículas entre 2010 e 2016, já apresentavam alta taxa de atendimento no ano de 

2010 (Floraí, Itambé e Marilena), o que provavelmente não deve ter afetado a universalização 

da pré-escola nesses municípios.  

                                                           
3 Indicadores de extensão territorial, população rural, população ocupada na agropecuária, população que vive 
abaixo da linha de pobreza, índice de Gini (Fonte: ITCG e Censo Demográfico 2010.) 
4 O TCE-PR utilizou como referência a populacional estimada, e considerou a flutuação da população infantil em 
decorrência de migrações internas, nos casos de municípios com atendimento inferior a 100% na pré-escola. 
5 Ainda que o grupo das crianças relacionadas no Cadastro Único não represente a totalidade dos infantes de 4 e 
5 anos no Município, justifica-se a utilização deste parâmetro por se tratar de segmento da população com maior 
vulnerabilidade, cujo atendimento dificilmente se dará senão através da educação pública. Nesse sentido, 
considerou-se universalizada a educação infantil na pré-escola também nos casos de Municípios que 
comprovaram haverem matriculado ao menos 90% das crianças inscritas no Cadastro Único. (PARANÁ, 2017). 
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TABELA 1 - Cenário de atendimento em pré-escola nos 13 municípios que cumpriram a Meta 1 do PNE (2014-

2024) de acordo com TCE, Paraná, 2010-2016. 

Fonte: Dados populacionais IBGE (2010) e Micro dados Censo Escolar (Banco de matrículas), INEP (2010-2016). 

Dada a importância da destinação de recursos para o cumprimento da meta 1 do PNE 

(2014-2024) e garantia do direito ao acesso à EI, foram verificados os valores do gasto aluno – 

ano nesses municípios utilizando o número de matrículas das instituições municipais e com 

convênio junto ao poder público e o valor liquidado das despesas até o último bimestre dos anos 

de 2010, 2013 e 2016 executados para MDE (TABELA 2). Constatou-se que nem sempre o 

crescimento das matrículas foi resultado do aumento do investimento na EI. 

TABELA 2 - Despesas com ações típicas de MDE - municípios que universalizaram pré-escola. Paraná, 2010; 

2013; 2016. 

 

Fonte: Organizado pela autora a partir dos Orçamentos de Execução Orçamentária do Relatório de Receitas e 
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE, TCE-PR. 
* Valores corrigidos pelo índice CDI da Calculadora do Cidadão, Banco Central 
** Valores de 2010 retirados das Despesas Empenhadas, pois não havia disponível as Despesas Liquidadas deste 
ano. 

MUNICÍPIOS EI 2010
Gasto aluno 
/ano - 2010

EI 
2013

Gasto aluno / 
ano - 2013

EI 
2016

Gasto aluno / 
ano - 2016

Tx. 
crescimento
2010-2016

FLORAI 390.937,18 2.538,55 185.288,20 869,90  931.463,04 4.292,46 138,3%
DOUTOR CAMARGO 909.497,60 4.688,13 1.237.739,49 6.219,80  1.469.965,32 5.697,54 61,6%
NOVA OLIMPIA 43.300,22 200,46 1.066.713,80 4.071,43  621.562,18 2.158,20 1335,5%
SABAUDIA 425.257,03 1.674,24 1.759.231,74 5.567,19  2.130.131,85 6.068,75 400,9%
ITAMBE 394.744,01 1.518,25 437.186,14 1.518,01  358.862,08 1.135,64 -9,1%
MARILENA 331.648,64 1.033,17 393.642,31 1.004,19  627.865,78 1.661,02 89,3%
DOURADINA 393.108,65 1.419,16 458.164,86 1.328,01 770739,4 2.028,26 96,1%
SANTA FE 455.140,73 1.194,60 443.332,49 1.035,82  475.377,29 881,96 4,4%
PARAISO DO NORTE 2.204.003,30 2.962,37 2.570.201,40 4.099,20  1.415.466,48 2.177,64 -35,8%
MALLET 86.392,52 405,60 36.250,81 149,18  108.063,84 301,85 25,1%
CANDOI 465.908,60 1.437,99 557.685,29 1.377,00 492.426,44 937,96 5,7%
MANDAGUACU 1.337.885,81 1.760,38 824.694,81 829,67  1.327.719,04 1.075,95 -0,8%
MANGUEIRINHA 2.194.485,39 5.655,89 1.209.915,39 2.618,86  2.364.582,09 3.354,02 7,8%

Municípios
Tx. 

atendimento
2010

População
4 e 5 anos

2010

Matrículas
2010

Matrículas
2013

Matrículas
2016

Tx. crescimento 
de matrículas
2010-2016

FLORAI 99,01% 101 100 111 94 -6,00%
NOVA OLIMPIA 59,66% 119 71 167 86 21,13%
DOUTOR CAMARGO 77,03% 148 114 102 124 8,77%
ITAMBE 116,23% 154 179 183 148 -17,32%
SABAUDIA 109,74% 154 169 222 252 49,11%
MARILENA 107,35% 204 219 161 149 -31,96%
DOURADINA 87,33% 221 193 240 219 13,47%
SANTA FE 87,73% 277 243 218 253 4,12%
PARAISO DO NORTE 83,78% 333 279 298 361 29,39%
MALLET 30,73% 358 110 138 279 153,64%
CANDOI 48,88% 538 263 376 342 30,04%
MANDAGUACU 98,94% 564 558 543 598 7,17%
MANGUEIRINHA 23,63% 584 138 388 415 200,72%
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Cabe considerar os diferentes valores que os municípios declaram investir em EI, sendo 

que eles variam bastante entre 2010 a 2016 não, necessariamente, acompanhando o fluxo das 

matrículas. Além disso, chama atenção o fato de que, dos cinco municípios com maior número 

de matrícula, quatro deles apresentem o menor valor do gasto aluno-ano (Mallet, Santa Fé, 

Candói e Mandaguaçu), o que pode indicar a insuficiência de recursos do município. Dentre 

estes, o município de Mallet, declarou ter gasto 31,34% da sua receita de impostos em MDE 

em 2016, e ampliou em 198% os valores aplicados em EI entre 2013 e 2016, contudo, ainda é 

o município com menor gasto aluno-ano (R$ 301,85), estando entre os que afirmaram ao TCE-

PR ter universalizado o atendimento na pré-escola.  

Além disso, constata-se que tais valores não correspondem nem mesmo aos valores 

repassados por matrícula pelo FUNDEB (R$4.123,57 – integral e R$3.171,98 – parcial), o que 

pode indicar que os gastos da EI estão dimensionados junto com os gastos em Ensino 

Fundamental (EF) ou mesmo uma insuficiência de recursos para garantir a oferta da EI e dos 

anos iniciais do EF6 no município, o que indica a necessidade de estudos mais detalhados em 

termos de gastos.   

Considerações finais 

As auditorias realizadas pelo TCE-PR para monitoramento das ações dos municípios 

quanto ao cumprimento da meta 1 do PNE (2014-2024), consideram outros aspectos para além 

do acesso, pois envolveram análise do planejamento orçamentário do município, do 

gerenciamento administrativo e das questões de infraestrutura.  

Davies (2015), ao analisar  a atuação dos tribunais de conta, denuncia em seus estudos 

a fragilidade do controle externo exercido por estes órgãos, entretanto, a ação do TCE-PR 

parece se constituir mais atuante e significativa especialmente ao exigir que todos os municípios 

apresentam para as instituições de EI: 1) Laudo do Corpo de Bombeiros; 2) Oferta de vagas 

para todas as crianças que estão no Cadastro Único; 3) Publicação da demanda manifesta com 

critério de priorização para as crianças demandantes de 0 a 3 anos. 

Estas exigências elencadas acima como prioridade da ação do gestor municipal pelo 

TCE-PR, demonstram passos concretos para a garantia do direito à educação com o olhar para 

além da criação de vagas, mas também com foco na questão de segurança e na prioridade do 

atendimento aos mais carentes a partir da exigência de que todas as crianças em situação de 

vulnerabilidade estejam matriculadas na EI, caminhos para a garantia do direito a uma EI de 

                                                           
6 No PR a divisão de oferta de responsabilidade no EF se dá com os municípios responsáveis pelos anos iniciais 
do EF e o Estado pelos anos finais.  
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qualidade. Contudo, as análises apresentadas nesse trabalham mostram que não há uma relação 

direta entre crescimento da matrícula e investimento, sendo que alguns municípios apresentam 

valores muito baixo de gasto por aluno, os quais podem estar subdimensionados nos gastos do 

EF ou mesmo indicam as dificuldades orçamentárias dos municípios frente a garantia do direito 

à educação, sugerindo a necessidade de estudos mais aprofundados em relação ao investimento 

nessa etapa da educação.  

De acordo com o TCE-PR, a garantia do direito ao acesso à EI e o cumprimento do PNE 

(2014-2024) devem superar as condicionantes históricas e geográficas impostas aos municípios, 

e também suas práticas de gestão e planejamento (PARANÁ, 2017). 
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