IDENTIDADE
O Projeto TCE Educação é um conjunto sistemático
de ações do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC)
para incentivar, acompanhar e controlar a execução dos
Planos Nacional, Estadual e Municipais de Educação, com
ênfase na adequada aplicação dos recursos públicos e
visando à promoção da transparência e do controle social
nos âmbitos estadual e municipal.
Ele atende às diretrizes da Resolução nº 03/2015
da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do
Brasil (Atricon), cujo objetivo é aprimorar as normativas
e práticas dos Tribunais de Contas no controle ex terno
dos recursos da educação, tendo como nor te o Plano
Nacional de Educação (Lei federal nº 13.005/2014).
Suas atividades iniciaram em 2016, com a
adesão ao Acordo de Cooperação Técnica firmado entre
a Atricon, o Instituto Rui Barbosa (IRB), o Ministério da
Educação (MEC) e o Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE).
Atualmente, o Planejamento Estratégico do TCE/SC
estabeleceu prioridade na fiscalização da educação.
O Plano de Ação do Projeto TCE Educação foi
aprovado mediante a Portaria nº TC-0374/2018, publicada
em agosto de 2018. Nela estão definidas suas diretrizes,
ações, responsáveis e prazos.

AÇÕES
São diversas as frentes de trabalho do Projeto TCE Educação, envolvendo vários setores
do TCE/SC.

• Análise técnica comparativa dos valores empenhados, liquidados e pagos na Função
12 - Educação e respectivas subfunções (Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão
– e-Sfinge – versus Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação
– Siope), e implantação do módulo de validação de dados.

• Monitoramento das metas dos Planos de Educação em atuação conjunta com o Ministério

• Elaboração de matriz de risco de auditoria específica para a área da educação.
• Orientação aos Municípios e ao Estado sobre a formulação de instrumentos

• Inserção de Capítulo específico nos processos de Prestação de Contas de Prefeito sobre o

• Capacitação de jurisdicionados, servidores e comunidade escolar mediante a realização

Confira as principais!
Público Estadual e o Ministério Público de Contas, mediante a utilização de ferramenta de
business intelligence.
atendimento da Meta 1 do Plano Nacional de Educação no exercício de 2017.

•Levantamento do tipo de vínculo e da situação funcional dos agentes públicos ativos e inativos
vinculados à educação no governo do Estado e dos Municípios de Santa Catarina, para
avaliação do cumprimento da Estratégia 18.1 da Meta 18 do Plano Nacional de Educação.

de
planejamento e de orçamentos públicos (PPA, LDO e LOA) para garantir consignação e
dotações orçamentárias compatíveis aos Planos de Educação.
de Eventos, como os Fóruns TCE Educação, a par ticipação ativa nos Ciclos de Estudos
de Controle Público da Administração Municipal e a capacitação de Conselheiros de
Educação.

CONEXÕES
Atuações conjuntas, coordenadas e em rede fazem parte da sociedade contemporânea e
são essenciais para a concretização de políticas públicas e para sua fiscalização.
O Projeto TCE Educação estabeleceu interlocuções com diversos atores, institucionais e
sociais, para alavancar a conquista de seus objetivos e ampliar o alcance das suas ações.

• Relações Interinstitucionais com a Assembleia Legislativa do Estado (Alesc), Secretaria
de Estado da Educação, Federação Catarinense de Municípios (Fecam), União dos
Dirigentes Municipais de Educação de Santa Catarina (Undime/SC), União dos Conselhos
Municipais de Educação de Santa Catarina (Uncme/SC) e Rede de Assistência Técnica
para Monitoramento e Avaliação dos Planos de Educação, entre outros atores.

• Colaboração Técnica entre o Tribunal de Contas, o Ministério Público Estadual e o

Ministério Público de Contas para a fiscalização do cumprimento das Metas dos Planos
de Educação e para estimular a transparência e o controle social.

• Diálogos Interinstitucionais com a Atricon, o Instituto Rui Barbosa e o sistema dos
Tribunais de Contas.
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