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TRANSIÇÃO DE GOVERNO

• PROCESSO QUE SE INICIA COM A DIVULGAÇÃO DO 
RESULTADO ELEITORAL E TERMINA NA POSSE DO 
PREFEITO ELEITO;

• ELEITO E EQUIPE SÃO MUNICIADOS COM DADOS 
DISPONÍVEIS SOBRE SERVIÇOS, POLÍTICAS 
PÚBLICAS, PROGRAMAS E PROJETOS, CONVÊNIOS, 
ORÇAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS;

• RESPEITO AOS DIREITOS DOS MUNÍCIPES: 
CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS, COMO 
SAÚDE E EDUCAÇÃO.



A TRANSIÇÃO DE GOVERNO implica a mudança 
formal de uma gestão governamental para uma 

nova, onde a execução das funções públicas ficará a
cargo de um novo grupo de trabalho.



ATRIBUIÇÕES DO PREFEITO:
• guardar, conservar e bem administrar 

o patrimônio municipal;
• executar a arrecadação da receita e 

aplicar corretamente os 
recursos;

• gerir a movimentação 
bancária do dinheiro 
arrecadado.



Assim:
... ao término do seu mandato, o Prefeito 
— como qualquer agente político ou 
público — tem o dever de fornecer a seu 
sucessor os dados e informações 
necessárias para que a nova gestão 
municipal possa iniciar sua 
administração.



CONSTITUIÇÃO DO MARANHÃO, art. 156, § 1º: prevê o
RELATÓRIO DA SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

§1º - No prazo de trinta dias após a proclamação do 
resultado da eleição municipal pelo Juiz Eleitoral da 

respectiva Zona, o Prefeito Municipal deverá entregar ao 
sucessor, com dados atualizados até o dia anterior à sua 

entrega e sob pena de responsabilidade, relatório da 
situação administrativa municipal, que conterá 

obrigatoriamente:



Art. 156, § 1º, incisos I a XX, da Constituição Estadual.
I – relação das dívidas do Município por credor, com as datas dos
respectivos vencimentos;
II – medidas necessárias à regularização das contas municipais junto ao
Tribunal de Contas do Estado e da União, referentes a processos que se
encontram pendentes, se for o caso;
III – situação dos contratos com empresas concessionárias de serviços
públicos;
IV – relação dos contratos para execução de obras já em andamento ou
apenas formalizados, informando o que foi realizado e pago, bem como o
que há para realizar e pagar referente aos mesmos;
V – transferências a serem recebidas da União e do Estado, referentes a
convênio;
VI - relação dos servidores municipais efetivos, comissionados e
contratados, com a respectiva lotação e remuneração, discriminando-os
em face do seu regime jurídico e quadro de pessoal regularmente
aprovado por lei (...);



Art. 156, § 1º, incisos I a XX, da Constituição Estadual.
VII - Lei do Plano Plurianual - PPA, com as alterações, se houver;
VIII - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, para o exercício seguinte,
contendo, se for o caso, os Anexos de Metas Fiscais e de Riscos Fiscais,
previstos nos arts. 4° e 5° da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000;
IX - Lei Orçamentária Anual - LOA, ou projeto de lei relativo ao assunto,
para o exercício seguinte;
X - demonstrativo dos saldos disponíveis, da seguinte forma:
a) termo de conferência de saldos em caixa, onde se firmará valor em

moeda corrente encontrado nos cofres municipais na data da
prestação das informações e, ainda, os cheques em poder da
Tesouraria;

b) termo de conferência de saldos em bancos, onde serão anotados os
saldos de todas as contas mantidas pelo Poder Executivo,
acompanhado de extratos que indiquem expressamente o valor
existente na data da prestação das informações;



Art. 156, § 1º, incisos I a XX, da Constituição Estadual.
c) conciliação bancária, contendo data, número do cheque, banco e valor;
d) relação de valores pertencentes a terceiros e regularmente confiados à
guarda da Tesouraria;
XI - demonstrativos da Dívida Fundada Interna, bem como de operações
de créditos por antecipação de receitas;
XII - relações dos documentos financeiros, decorrentes de contratos de
execução de obras, consórcios, parcelamentos, convênios e outros que não
serão concluídos até o término do mandato atual, contendo as seguintes
informações:
a) identificação das partes;
b) data de início e término do ato;
c) valor pago e saldo a pagar;
d) posição da meta alcançada;
e) posição quanto à prestação de contas junto aos órgãos fiscalizadores
XIII - termos de ajuste de conduta e de gestão firmados;



Art. 156, § 1º, incisos I a XX, da Constituição Estadual.
XIV - relação atualizada dos bens móveis e imóveis que compõem o
patrimônio do Poder Executivo;
XV – relação dos bens de consumo existentes em almoxarifado;
XVI - cópia dos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal referentes ao
exercício findo, devendo apresentar o Relatório Resumido da Execução
Orçamentária (RREO) do 4° bimestre e o Relatório de Gestão Fiscal (RGF)
do 2º quadrimestre/1º semestre, bem como cópia das atas das audiências
públicas realizadas;
XVII - relação dos precatórios judiciários inscritos e pendentes de inscrição;
XVIII - relação dos sistemas eletrônicos (softwares) utilizados pela
administração pública;
XIX - demonstrativo das obras em andamento, com resumo dos saldos a
pagar e percentual que indique o seu estágio de execução;
XX – relatório circunstanciado da situação atuarial e patrimonial do órgão
previdenciário.



Art. 156, da Constituição Estadual.
§2º - Ao prefeito eleito é garantido, a qualquer tempo após a proclamação
do resultado das eleições, o direito de instituir uma Comissão de
Transição, com até oito membros, sendo um coordenador, com o objetivo
de inteirar-se do funcionamento do Município e preparar os atos de
iniciativa da nova gestão.
§3º - O exercício das funções pela Comissão de Transição de que trata o
§2º será honorífico, sem direito a qualquer tipo de remuneração, exceto
ao indicado que for servidor ou empregado público, efetivo, estável ou
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança, ao qual se
garantirá a remuneração do cargo ou emprego que ocupa, com ou sem
afastamento de suas funções, a seu critério, sendo-lhe garantidos todos os
direitos estatutários ou legais, vedada a sua exoneração ou demissão após
a indicação, exceto decorrente de regular processo disciplinar.



Art. 156, da Constituição Estadual.
§4º - O prefeito eleito e o coordenador da Comissão de Transição de que
trata o §2º terão poderes de solicitar informações junto aos órgãos e
entidades da administração pública municipal, que deverão ser atendidas
em até dez dias, sob pena de responsabilidade, e perante órgãos públicos
estaduais e federais, inclusive no âmbito dos Tribunais de Contas, relativas
ao respectivo Município.
§5º - No prazo de cinco dias após ser notificado da constituição de
Comissão de Transição pelo prefeito eleito, o prefeito em fim de mandato
poderá indicar representantes de sua equipe de governo para receber e
responder a todas as solicitações de informações de que trata o §4º, e
apresentar toda a estrutura municipal.
§6º - Leis municipais poderão dispor sobre a transição republicana de
governo, desde que não exclua a aplicação de qualquer disposição contida
no presente artigo.



A transição de mandato deve ser 
considerada como uma forma de se evitar 

a descontinuidade de ações 
imprescindíveis à garantia da efetividade

de políticas públicas e de programas,
assim como um meio de fortalecer o

sistema democrático, de acordo com os
princípios constitucionais do interesse

público, da impessoalidade, da
responsabilidade fiscal e da transparência.



Por isso é importante que 
haja transparência na 
transição de governo quanto 
aos recursos, serviços, 
políticas públicas e etc.



FUNDEF

CONSIDERAÇÕES GERAIS

OS PRECATÓRIOS DO FUNDEF

O PROJETO INTERINSTITUCIONAL “O DINHEIRO DO 
FUNDEF É DA EDUCAÇÃO”



•Projeto Interinstitucional com o objetivo de incentivar 
a correta aplicação dos recursos oriundos dos 
precatórios do FUNDEF, devidos pela União a Estados e 
Municípios em razão da subestimação do valor mínimo 
anual por aluno – VMAA no período de 1998 a 2006, 
exclusivamente em  ações relativas à educação. 
•Janela de oportunidade para cumprimento das metas 
do PNE e melhoria dos indicadores educacionais de 
estados e municípios.



COMO SURGIU O PROJETO?
•Ação Civil Pública – MPF/SP (autos nº 
1999.61.00.050616-0): reconhecido, por sentença 
transitada em julgado, o direito de estados e municípios à 
complementação dos valores pagos, à época, a menor 
pela União, a título de FUNDEF, referentes ao período de 
1998 a 2006 (Nota Técnica MEC/SE nº 07/2018 e Notas 
Técnicas da CGU/MA).
•Para o recebimento de tais recursos, cada município 
precisaria ingressar com ações individuais – tramitação na 
justiça federal.
•A problemática das ações de execução da sentença Ação 
Civil Pública – MPF/SP 



•Captação de municípios por escritórios de advocacia 
(inexigibilidade de licitação, consentindo com cláusulas 
que previam o destaque de até 30% do recurso para 
fins de honorários advocatícios).
•Maranhão: mais de 180 contratos da mesma natureza 
no Estado. MPC e o MPMA se reuniram com o MPF, 
TCU, CGU, TCE e AGU para questionar a legalidade 
desses contratos, não somente quanto à modalidade 
de contratação, mas, principalmente, quanto à 
necessidade de assegurar que 100% dos valores 
devidos pela União fossem destinados à educação, 
consoante destinação constitucional.



•Surgimento da Rede de Controle da Gestão Pública no 
Maranhão: mobilização de diversos municípios 
maranhenses para anular a contratação ilegal dos 
escritórios de advocacia;
•Paralelo a isso, alguns municípios, à época da ACP do 
MPSP, ingressaram com ação autônoma na Justiça 
Federal, obtendo êxito no reconhecimento do direito 
aos recursos extraordinários do antigo FUNDEF, 
começando a receber os precatórios desde o ano de 
2017.



PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS
1)Ato interinstitucional Conjunto Nº. 01/2017;
2)Recomendação Nº 01/2017 GPGJ;
3)Notas técnicas da CGU (430/2017, 529/2017 e 
788/2017);
4) Representações do MPC ao TCE;
5)Ajuizamento de cumprimento de sentença pelo 
MPF/MA em favor dos 217 municípios maranhenses;
6)ACPs visando à suspensão dos efeitos dos contratos 
de prestação de serviços advocatícios (MPMA e AGU);



7)Representação conjunta do MPMA, MPF e MPC ao 
TCU;
8)Representação do MPMA e MPF ao PGR para 
propositura de ADPF em face de Lei municipal de 
Parnarama;
9)TCE reconhece a nulidade dos contratos advocatícios;
10) Decisões do TCU;
11) Decisão do STJ;
12) Decisões do STF;
13) Nota Técnica RCGP/MA nº 01, de 22 de outubro de 
2019.



RECONHECIMENTO: PRÊMIO CNMP



DECISÃO TCU (Acórdão 1824/2017)

- “(…) Mesmo que esses recursos da União sejam
repassados por meio de precatório, proveniente do
Tesouro Nacional, a natureza de sua despesa
permanece vinculada ao Fundef, cuja aplicação deve
ser exclusiva no ensino, por força da Constituição
Federal e lei específica.”
- A aplicação dos recursos pode ser definida em
cronograma de despesas que englobe mais de um
exercício financeiro.



DECISÃO TCU (Acórdão 2866/2018)

- “1. Os recursos recebidos a título de complementação
da União no Fundef, reconhecidos judicialmente, além
de não estarem submetidos à subvinculação de 60%
prevista no artigo 22, da Lei 11.494/2007, não podem
ser utilizados para pagamentos de rateios, abonos
indenizatórios, passivos trabalhistas ou
previdenciários, remunerações ordinárias ou outras
denominações de mesma natureza, aos profissionais
da educação.”



DECISÃO TCU (Acórdão 2866/2018)

- “2. Os entes federados beneficiários devem,
previamente à utilização dos valores, elaborar plano de
aplicação dos recursos compatível com a presente
deliberação, o Plano Nacional de Educação, os
objetivos básicos das instituições educacionais e os
respectivos planos estaduais e municipais de educação,
dando-lhe ampla divulgação.”



DECISÃO TCU (Acórdão 2553/2019)

“(...) Na instrução complementar, foi indicado que o 
Município de Boca da Mata promoveu rateio de R$ 7,2 
milhões com os recursos dos precatórios do Fundef, após 
realização de acordo judicial. Muito embora tal acordo 
tenha sido autorizado por lei municipal, como ressaltado 
na instrução, a decisão quanto ao rateio dos recursos sem 
nenhuma contraprestação e desvinculado de nenhum 
benefício para a educação local foi tomada, em última 
instância, pelo prefeito à época. (...)



DECISÃO TCU (Acórdão 2553/2019) 

“(...) Conquanto o acordo judicial seja de cumprimento 
obrigatório, sua celebração ocorreu em razão da anuência 
do gestor municipal, o qual, assim, responsabiliza-se pela 
destinação acordada com os sindicatos. (...) Nos rateios 
promovidos pelos dois Municípios, como não houve 
benefício dos entes federados, devem ser, imediatamente, 
instauradas tomadas de contas especiais para reaver os 
montantes indevidamente gastos, os quais deverão 
retornar à conta específica do precatório do Fundef.



DECISÃO STJ (RE 1703697/2018)

- “Assim, uma vez que os valores relacionados ao
FUNDEF, hoje FUNDEB, encontram-se constitucional e
legalmente vinculados ao custeio da educação básica e
à valorização do seu magistério, é vedada a sua
utilização em despesa diversa, tais como os honorários
advocatícios contratuais.”



DECISÃO STF (MS 35675 MS/DF)

- “ Em primeiro lugar, o art. 22 da Lei nº 11.494/2007
faz expressa menção a 60% dos ‘recursos anuais’,
sendo razoável a interpretação que exclui de seu
conteúdo recursos eventuais ou extraordinários, como
seriam os recursos objeto deste mandado de
segurança. Em segundo lugar, a previsão legal expressa
é de que os recursos sejam utilizados para o
pagamento da ‘remuneração dos professores no
magistério’, não havendo qualquer previsão para a
concessão de abono ou qualquer outro favorecimento
pessoal momentâneo, e não valorização abrangente e
continuada da categoria.”



NOTA TÉCNICA RCGP/MA Nº. 1/2019, DE 22/10/2019

“Assim, no que diz respeito a destinação de, pelo menos, 60% desses
valores para pagamento de remuneração de professores, repita-se,
entende a Rede de Controle da Gestão Pública no Maranhão pela
impossibilidade, não havendo discricionariedade do gestor no
tocante a fazer ou não este pagamento, notadamente pela natureza
extraordinária dos recursos dos precatórios e pela necessidade
premente de transformação social da educação pública brasileira,
(...) além da necessidade de abertura de conta específica, com todos
os requisitos previstos em lei para movimentação de conta pública, e
elaboração de plano de atuação estratégica, de forma ampla e
participativa, com a fortificação das entidades de controle interno
local e atendendo as metas estabelecidas pelos Planos Nacional,
Estadual e Municipal de Educação”.



NOTA TÉCNICA RCGP/MA Nº. 1/2019, DE 22/10/2019

“De igual forma, entende a Rede de Controle da Gestão Pública no
Maranhão pela inconstitucionalidade de Leis Municipais que,
contrariando as decisões do Tribunal de Contas da União e do
Supremo Tribunal Federal, regulam a destinação de 60% dos recursos
oriundos dos precatórios do FUNDEF para pagamento de
remuneração, salário, abono ou rateio a profissionais do magistério
ou a quaisquer outros servidores públicos, em razão de conterem
vícios de natureza formal, tanto pela impossibilidade dos Municípios
legislarem sobre financiamento da educação, matéria de
competência exclusiva da União, como pelo vício de iniciativa,
descabendo aos membros do Poder Legislativo iniciarem projetos de
lei com obrigações de natureza financeira para os Chefes do Poder
Executivo”.



RECOMENDAÇÃO DO MPMA SOBRE A 
TRANSIÇÃO NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, 
ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO 
SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DOS PRECATÓRIOS 
DO FUNDEF AOS PREFEITOS EM FINAL DE 

MANDATO E AOS PREFEITOS ELEITOS



1) Que seja informado à equipe de transição todas as ações adotadas
pelo Município visando assegurar à correta aplicação do
FUNDEB/FUNDEF;

2) A composição do Conselho Municipal de Educação, do Conselho
do FUNDEB e demais comissões ou conselhos com atuação junto às
ações e políticas educacionais no Município;

3) A elaboração, ou manutenção, do PAE – Plano de Ação Estratégica
para aplicação dos recursos oriundos dos precatórios do FUNDEF;

4) Não remessa de anteprojeto de lei para a respectiva Câmara
Municipal de Vereadores referente à subvinculação de percentual
para pagamento de professores com recursos dos Precatórios
referente ao FUNDEF;



5) Em caso de recebimento de lei aprovadas pela Câmara Municipal
de Vereadores dessa urbe, que trate da subvinculação de percentual
para pagamento de professores com recursos dos Precatórios
referente ao FUNDEF, exerça seu poder de veto, inclusive por
inconstitucionalidade formal e material, além de danosa à probidade
administrativa;

6) Adotar todas as medidas administrativas necessárias para
assegurar a continuidade dos atos e contratos da Administração
Pública, concernentes a educação, transportes escolar, fornecimento
de material escolar, fornecimento de merenda escolar;

7) Apresentar informações atualizadas e discriminadas sobre todos
os recursos, receitas, despesas, contratos, e demais ações e
investimentos advindos dos Programas do Governo Federal em prol
do município no tocante à educação.



DADOS EDUCACIONAIS DO 
MARANHÃO



A EDUCAÇÃO E O IDMH DO MARANHÃO

IDHM PNAD

Ente IDHM 2017 Renda Longevidade Educação Classificação

Brasil 0,778 0,75 0,85 0,74 Alto

Maranhão 0,687 0,62 0,76 0,68 Médio

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano/PNAD 2017. http://atlasbrasil.org.br/. Acesso em 
07/12/2020.

MARANHÃO



PNE E DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

- META 1: Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola
para as crianças de 4 a 5 anos de idade

Indicador 1A - Percentual da população de  4 a 5 anos que frequenta a 
escola/creche (taxa de atendimento escolar)

FONTE: http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php.  Acesso em 07/12/2020.
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PNE E DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

-META 1: Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola
para as crianças de 4 a 5 anos de idade

Indicador 1B - Percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a 
escola/creche (taxa de atendimento escolar)

FONTE: http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php.  Acesso em 07/12/2020.
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PNE E DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

-META 2: Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a
população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa
e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o
último ano de vigência deste PNE.

Indicador 2A – Percentual de pessoas de 6 a 14 anos que frequentam ou já 
concluíram o ensino fundamental (taxa de escolarização líquida ajustada)

FONTE: http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php.  Acesso em 07/12/2020.



PNE E DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

-META 2: Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a
população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa
e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o
último ano de vigência deste PNE.

Indicador 2A – Percentual de pessoas de 6 a 14 anos que frequentam ou já 
concluíram o ensino fundamental (taxa de escolarização líquida ajustada)

FONTE: http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php.  Acesso em 07/12/2020.



PNE E DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

-META 2: Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a
população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa
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último ano de vigência deste PNE.

Indicador 2B – Percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o Ensino 
Fundamental concluído.
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PNE E DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

-META 4: Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento 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, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.

Indicador 4A – Percentual da população de 4 a 17 anos de idade com deficiência que 
frequenta a escola

FONTE: http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php.  Acesso em 07/12/2020.
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PNE E DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

-META 4: Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento 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, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.

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

FONTE: http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php.  Acesso em 07/12/2020.



PNE E DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

-Meta 5 – Alfabetização Infantil: Alfabetizar todas as
crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do
ensino fundamental.

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

FONTE: http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php.  Acesso em 07/12/2020.



PNE E DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

-Meta 5 – Alfabetização Infantil: Alfabetizar todas as
crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do
ensino fundamental.

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

FONTE: http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php.  Acesso em 07/12/2020.



PNE E DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

-Meta 5 – Alfabetização Infantil: Alfabetizar todas as
crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do
ensino fundamental.

Indicador 5C - Estudantes com proficiência insuficiente em 
Matemática (níveis 1 e 2 da escala de proficiência) 

FONTE: http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php.  Acesso em 07/12/2020.



PNE E DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

- Meta 7 – Qualidade da Educação Básica/IDEB: 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 nacionais para o Ideb: 6,0
nos anos iniciais do ensino fundamental; 5,5 nos anos finais do ensino
fundamental; 5,2 no ensino médio.

FONTE: http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php.  Acesso em 07/12/2020.

Indicador 7A: Média do IDEB nos anos iniciais do ensino fundamental



PNE E DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

- Meta 7 – Qualidade da Educação Básica/IDEB: 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 nacionais para o Ideb: 6,0
nos anos iniciais do ensino fundamental; 5,5 nos anos finais do ensino
fundamental; 5,2 no ensino médio.

FONTE: http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php.  Acesso em 07/12/2020.

Indicador 7B: Média do IDEB nos anos finais do ensino fundamental



PNE E DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

-META 9: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou
mais para 93,5% até 2015

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

FONTE: http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php.  Acesso em 07/12/2020.



PNE E DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

-META 9: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou
mais para 93,5% até 2015

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

FONTE: http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php.  Acesso em 07/12/2020.



PNE E DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

-META 9: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou
mais para 93,5% até 2015

Indicador 9B - Taxa de Analfabetismo Funcional de pessoas de
15 anos ou mais de idade

FONTE: http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php.  Acesso em 07/12/2020.



PNE E DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

-META 9: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou
mais para 93,5% até 2015

Indicador 9B - Taxa de Analfabetismo Funcional de pessoas de
15 anos ou mais de idade

FONTE: http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php.  Acesso em 07/12/2020.



PNE E DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

-META 15: Garantir que todos os professores da educação básica
possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de
licenciatura na área de conhecimento em que atuam.

Indicador 15: Proporção de docências com professores que possuem 
formação superior compatível com a área de conhecimento em que 

lecionam na educação básica

FONTE: http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php.  Acesso em 07/12/2020.



PNE E DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

IDEB 2019 – REDE PÚBLICA MARANHÃO - ANOS INICIAIS

• Dados da Rede Pública de ensino do Maranhão – Anos Iniciais
• FONTE: Dados do Ideb/Inep (2019) . http://www.qedu.org.br/ Acesso em 07/12/2020.



PNE E DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

IDEB 2019 – REDE PÚBLICA MARANHÃO - ANOS FINAIS

• Dados da Rede Pública de ensino do Maranhão – Anos Finais
• FONTE: Dados do Ideb/Inep (2019) . http://www.qedu.org.br/ Acesso em 07/12/2020.



PNE E DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

IDEB 2019 – REDE PÚBLICA MARANHÃO - ANOS FINAIS

• Dados da Rede Pública de ensino do Maranhão – Anos Finais
• FONTE: Dados do Ideb/Inep (2019) . http://www.qedu.org.br/ Acesso em 07/12/2020.



PNE E DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

TAXA DE REPROVAÇÃO E ABANDONO - MARANHÃO

* Dados da Rede municipal de ensino - INEP 2018
FONTE: INEP 2018. http://www.qedu.org.br/ Acesso em 07/12/2020.
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MARANHÃO

9.769 escolas

da Rede Municipal

Zona urbana e rural



Podemos – e 

devemos – mudar 

essa realidade!!!



Publicação: 15/07/2020 Fonte: https://g1.globo.com/ma/maranhao



Publicação: 02/10/2020 Fonte: https://g1.globo.com/ma/maranhao



Publicação: 04/12/2020 Fonte: https://g1.globo.com/ma/maranhao



Publicação: 03/11/2019 Fonte: https://g1.globo.com/fantastico
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CONTATOS:

CAOp Educação - MPMA

Telefone: (98) 3219-1808/1894

e-mail: caopeducacao@mpma.mp.br

Escola de Formação de Governantes

Telefone: (98) 3235-3696

e-mail: efg.educma@gmail.com


