
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Ofício Circular nº 005/2015 - TCE-PE/PRES

                                                              
                                                   

Recife, 18 de junho de 2015.

Assunto: Plano Municipal de Educação - Recomendação TC/PME nº 01.

   Senhor Presidente,

Considerando o dever dos Municípios com a educação e sua atuação prioritária no

ensino infantil e fundamental, conforme previsto no artigo 211, § 2º, da Constituição Federal; 

Considerando  a  vigência  do  Plano  Nacional  de  Educação  (Lei  Federal  nº

13.005/2014), que objetiva 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, nos termos do art.  214 da

Constituição Federal; 

Considerando deliberação ocorrida em Sessão do Pleno realizado em 17 de junho

de 2015;

O  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Pernambuco,  no  exercício  de  suas

competências constitucionais, de orientação, prevenção e fiscalização,  RECOMENDA que seja

observado  o seguinte:

Normativos:

a. aprovar lei específica para o Plano Municipal de Educação - PME, atentando

para que guarde consonância com o Plano Nacional de Educação e suas diretrizes,

conforme artigo 8º da Lei Federal nº 13.005/2014;
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Dotação:

b.  assegurar,  nos  instrumentos  de  planejamento  orçamentário  e  financeiro  do

Município para o ano de 2016 (lei de revisão do Plano Plurianual - PPA, Lei de

Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamento Anual - LOA), a consignação de

dotações  orçamentárias  compatíveis  com  as  diretrizes,  metas  e  estratégias  do

Plano  Nacional  de  Educação  e  do  Plano  Municipal  de  Educação,  a  fim  de

viabilizar  plena  execução  de  ambos,  conforme  artigo  10  da  Lei  Federal  nº

13.005/2014;

Alcance das metas:

c.  atuar,  em regime de colaboração com a União e com o Estado,  visando ao

alcance das metas e à implementação das estratégias objeto do Plano Municipal de

Educação;

d. Meta 01 do PNE - promover ações, mediante políticas públicas municipais, que

assegurem a universalização de acesso ao ensino infantil para todas as crianças de

4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade até 31 de dezembro de 2016.  

Atenciosamente,

A Sua Excelência o Senhor Ofício Circular nº 005/2015 – TCE-PE/PRES
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