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1. APRESENTAÇÃO
Os precatórios referentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino Fundamental (FUNDEF) constituem recursos designados à
Educação consoante entendimento das esferas jurídicas do país e órgãos de
controle provenientes de erros em cálculos aplicados entre os anos de 1998
à2006ao valor anual por aluno (VAA), que resultaram a repasses em diversos
municípios, entre estes, inclui-se também o município de Itanhém/BA, que
recebeu valores menores do que aqueles definidos em Lei.
Considerando o parágrafo supracitado, esta municipalidade ajuizou ação
em desfavor da União, processo este que transitou perante a Justiça Federal,
Subseção de Eunápolis/Bahia, tombado sob o nº 2008.33.10.0000201-5.
Durante a tramitação do referido processo houve posicionamento do Supremo
Tribunal Federal no sentido de assegurar a devida indenização a todos os
municípios.
É fundamental a articulação dos planos de educação com os outros
instrumentos de planejamento utilizados na gestão pública, considerando o
ciclo

de

planejamento

público.

Assim,

ainda

em

demonstração

as

preocupações do município voltadas para o assunto em foco destacaram que o
Plano Plurianual 2018-2021 foi elaborado visando à aplicação dos valores dos
recursos oriundos do precatório FUNDEF, o que poderá ser constatado
posteriormente nas ações a serem desenvolvidas.
Ressaltamos também a intenção de dar publicidade ao plano, enviando cópia
do mesmo à Câmara de vereadores, ao Conselho de Acompanhamento e
Controle Social do FUNBEB (CACS-FUNDEB), ao Conselho Municipal de
Educação e a APLB Sindicato, além de manter cópia disponível na Secretaria
Municipal de Educação com disponibilidade de consulta a qualquer cidadão
que tenha interesse, apesar do plano de ação ser de competência exclusiva do
Poder Executivo, sem necessidade de aprovação pelo Legislativo, Conselho
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Municipal de Educação ou qualquer outro órgão (art. 1°, § 1º, Resolução n°
1.346/2016 TCM/BA).
Salienta-se que o Tribunal de Contas da União e dos Municípios do Estado da
Bahia, em sua Resolução nº 1346/2016 orienta os municípios a realização do
plano de aplicação dos valores a serem apresentados aos órgãos de controle.
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2. CONTEXTO HISTÓRICO
Itanhém é um município brasileiro do Estado da Bahia, com população
de cerca de 20.000 (vinte mil) habitantes.
O município encontra-se situado na mesorregião do Sul Baiano, na
região do Extremo Sul, ocupando uma área de 1.394,174 km². Sua densidade
demográfica é de 13,81 habitantes por km². Limita-se com os municípios de
Vereda, Bertópolis, Palmópolis e Medeiros Neto. A distância entre a cidade de
Itanhém e a capital Salvador é de aproximadamente 779 km, através da
Rodovia BR 101.
Itanhém é um topônimo derivado do tupi-guarni que significa bacia de
pedras, a padroeira é Nossa Senhora de Itanhém ou Nossa Senhora D’Ajuda
de Itanhém.
A cidade era habitada por índios Machacalís e começou a ser povoada
a partir dos anos de 1918 e 1924 por descendentes de Minas Gerais da cidade
de Umburana, atraídos pela existência de terras férteis e pelo aparecimento de
pedras preciosas.
A pecuária é considerada o meio de produção mais desenvolvido no
município e o comércio é a principal atividade econômica da cidade. O centro
comercial é caracterizado pela existência de casas comerciais em diversos
ramos. No que diz respeito aos aspectos culturais, Itanhém é considerada uma
cidade festiva e já é reconhecida tradicionalmente por suas comemorações
especialmente em datas religiosas.
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3. DOS RECURSOS FINANCEIROS
De maneira efetiva, a predita ação foi julgada procedente, gerando
precatório na ordem de R$ 3.940.242,03 (três milhões novecentos e quarenta
mil duzentos e quarenta e dois reais e três centavos), que deverá ser creditado
em favor do município de Itanhém/BA, na conta bancária na Caixa Econômica
Federal, agência 2027,operação 006, conta corrente nº71.028-0, criada
especificamente com este propósito, nos mesmos moldes da conta específica
do FUNDEB, prevista no art. 17 da Lei 11.494/2007.
A criação desta conta demonstra que o município vem considerando os
entendimentos prescritos nos autos do Acórdão 1824/2017-TCU-Plenário e do
Acórdão 1962/2017-TCU-Plenário, buscando cumprir às regras cabíveis à
aplicação e à fiscalização dos recursos em questão. Inclusive, no que tange a
abstenção de utilizar tais recursos no pagamento a profissionais do magistério
ou a quaisquer outros servidores públicos, bem como o pagamento de
honorários advocatícios.

5

Praça Castro Alves, 01 – Fone: (73) 295-2062 – CEP 45.970-970 – Itanhém - Bahia

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: G9UI1SMPL38H0GONS+HRWQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
12 de Agosto de 2020
8 - Ano - Nº 2228

Itanhém

14

-0

8

4. DO PLANEJAMENTO
Em relação ao planejamento, necessário se faz esclarecer que a Lei
Municipal Nº 160/2015- Lei do Plano Municipal de Educação (PME), Plano de
Ações Articuladas (PAR) e Plano Plurianual (PPA – 2018/2021), foram
instrumentos imprescindíveis na construção do Plano, pois os mesmos definem
ações que viabilizam garantir uma melhoria efetiva na qualidade da educação
no município.
Além do que no ano de 2017 foi criado pelo TCE e TCM Bahia o
programa “Educação é da Nossa Conta”, tendo como principal foco
aresponsabilização dos gestores na utilização dos recursos da Educação e dos
resultados que apresentem melhoria da mesma.Através da Resolução Nº
000082/2017, de 13 de julho de 2017, que aprovou o plano de fiscalização da
Educação onde determina a necessidade de se exigir dos gestores o
cumprimento das estratégias e metas dos Planos Municipais da Educação,
visto que os mesmos se transformaram em leis após a sua construção e
estãode acordo com o Plano Nacional de Educação (PNE, Lei Federal Nº13.
005/2014), Plano Estadual de Educação (PEE, Lei Estadual Nº13. 559/2016),
respectivamente. Logo, entende-se que o planejamento apresentado se
encontra embasado no Plano Municipal de Educação de Itanhém e contará
com o apoio dos atores envolvidos no processo.
As ações do PME que deverão ser implantadas com os recursos
oriundos do precatório do FUNDEF terão sua aplicabilidade em ações
estruturantes, ofertando equipamentos de infraestrutura e de apoio à atividade
educacional, ações que resultem em uma educação de qualidade, na equidade
e participação social.
Registra-se ainda que fora confirmado por decisão do TCU (TC
0200.079/2018-4) que tais recursos não estão submetidos à subvinculação de
60% prevista no art. 22, da Lei 11.494/2007, concluindo que “os recursos
oriundos de precatórios do Fundef não podem ser utilizados para pagamento
6
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de parcelas remuneratórias e demais encargos sociais, devendo ser usados
com as ações constantes dos incisos II a VIII do art. 70 da LDB, como por
exemplo: a) aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações
e equipamentos necessários ao ensino; b) uso e manutenção de bens e
serviços vinculados ao ensino; e c) aquisição de material didático-escolar e
manutenção de programas de transporte escolar, entre outros.”.
Mister se faz esclarecer que existe nesse município, extrema
necessidade de manutenção dos prédios públicos nos quais estão localizadas
as

escolas

municipais,

incluindo

reformas,

ampliações,

restaurações,

aquisições de equipamentos, entre outros, proporcionando conforto aos
estudantes da educação básica em ambiente saudável, contribuindo assim,
para um melhor aproveitamento e absorção do conteúdo a eles lecionado.
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5. DAS METAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – PME
Descriminamos assim as metas utilizadas para elaboração do referido
Plano:
META 1
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% (cinqüenta por cento)
das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PME;

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 PME;

META 3
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 PME, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e
cinco por cento);

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;
8
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META 5
Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano
do ensino fundamental;

META6
Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinqüenta
por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e
cinco por cento) dos(as) alunos(as) da educação básica;

META7
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;

META8
Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e
nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no
último ano de vigência deste Plano, para as populações do campo, da região
de menor escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais
pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE;

META9
Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou
mais para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015
e, até o final da vigência deste PME, erradicar o analfabetismo absoluto e
reduzir em 50% (cinqüenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional.
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META 10
Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de jovens e
adultos, na forma integrada à educação profissional, no ensino fundamental e
médio, na forma integrada à educação profissional.

META 15
Garantir, em regime de colaboração entre a União e o Estado, política
nacional de formação dos profissionais da educação, assegurando-lhes a
devida formação inicial, além de proporcionar condições para que 50% dos
professores que atuam na educação básica obtenham curso de pós-graduação
stricto ou lato sensu em sua área de atuação, isso considerando a importância
da formação continuada na rede municipal de ensino.
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6. DAS DIMENSÕES DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR)
DIMENSÕES:

1- Gestão Educacional
2- Formação de Profissionais da Educação
3- Práticas Pedagógicas e Avaliação
4- Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos
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7. DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Os recursos financeiros serão aplicados para as seguintes ações:
Escola/Localidade/
Identificação

COLÉGIO
MUNICIPAL ALVES
DE MACÊDO
Distrito de Batinga
Inep: 29322685
Valor Estimado:
R$ 630.000,00
ESCOLA
MUNICIPAL
EULINDA
GAVAZZA
Distrito de Batinga
Inep: 29322693
Valor Estimado:
R$ 76.000,00
EDUPROCAMES –
Educandário Prof.
Carlos Correia de
Menezes sant’Ana
Distrito de Ibirajá
Inep: 29322715
Valor Estimado:
R$ 344.000,00
ESCOLA
MUNICIPAL JOÃO
FARIAS PIRES
Distrito de Ibirajá
Inep: 29322790
Valor Estimado:
R$ 30.000,00

Ação
Cursos e oficinas para atualização e formação de
Profissionais da Educação.
Reequipar laboratório de informática.
Construção de quadra poliesportiva para ampliar
oferta de atividades esportivas e culturais.
Instalação de equipamento e monitoramento de
segurança, a fim de evitar violência e vandalismo
na unidade de ensino.
Ampliação, adequação e acessibilidade dos
banheiros.
Restruturação das instalações elétricas de toda
unidade escolar.
Cursos e oficinas para atualização e formação de
Profissionais da Educação.
Construção de banheiros para crianças incluindo
as com necessidades especiais.
Reforma do pátio da escola.
Implantação do sistema de climatização no
ambiente escolar.
Restruturação das instalações elétricas das
unidades escolares.
Cursos e oficinas para atualização e formação de
Profissionais da Educação.
Aquisição de equipamentos para laboratório de
informática.
Reforma da quadra poliesportiva.
Implantação do sistema de climatização no
ambiente escolar.
Restruturação das instalações elétricas da unidade
escolar.
Cursos e oficinas para atualização e formação de
Profissionais da Educação.
Aquisição de equipamento de áudio, vídeo e
tecnologia de Informação.
Implantação do sistema de climatização no
ambiente escolar.
Ampliaçãode muros.
Ampliação,
banheiros.

adequação

e

acessibilidade

Meta do
PME

Dimensão
PAR

15

2

2, 7 e 10

3e4

2e7

4

2

4

2

4

2

4

15

2

1e2

4

1e2

4

1e2

4

1e2

4

15

2

2, 7 e 10

3e4

2

4

2

4

2

4

15

2

2, 7 e 10

3e4

2

4

2

4

2

4

dos
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ESCOLA
MUNICIPAL
NOSSA SRA DA
PENHA E SADY
TEIXEIRA
Distrito de Ibirajá
Inep: 29322774
Inep: 29322782
Valor Estimado:
R$ 65.000,00

ESCOLAS DO
CAMPO
Zona Rural
Inep:
29322030
29322146
29322286
29322294
29322359
29322383
29322588

-0

8

Cursos e oficinas para atualização e formação de
Profissionais da Educação.
Climatização de salas de aulas.
Adaptação e acessibilidade para Educação Infantil.
Aquisição de equipamentosde áudio e vídeo.
Restruturação das instalações elétricas da unidade
escolar.

15

2

1e2
1
1, 2 e 7

4
4
3

1e2

4

1e2

3e4

1e2

4

1e2

4

15

2

1, 2, 8 e
10

4

15

2

1e2
1e2
1e2
1, 2, 7 e
10

4
4
4

Aquisição de Playground Infantil e reforma da área
verde.
Construção do muro.
Restruturação das instalações elétricas da unidade
escolar.
Cursos e oficinas para atualização e formação de
Profissionais da Educação.

Aquisição de equipamentos de áudio, vídeo e
tecnologia da informação.

Valor Estimado:
R$ 35.000,00
ESCOLA
MUNICIPAL JOÃO
LOPES DE
ÂNGELO
Distrito de Salomão
Inep: 29322740

Cursos e oficinas para atualização e formação de
Profissionais da Educação.
Climatização de salas de aulas.
Recuperação de área verde.
Reforma da quadra poliesportiva.
Aquisição de equipamentosde áudio e vídeo.

Valor Estimado:
R$ 200.00,00

Restruturação das instalações elétricas da unidade
escolar.

ESCOLA
MUNICIPAL
DOLÍRIO
RODRIGUES DO
SANTOS
Distrito de Santa
Rita do Planalto

Cursos e oficinas para atualização e formação de
Profissionais da Educação.
Ampliação e reforma.
Aquisição de equipamentosde áudio e vídeo.
Aquisição de equipamentos de informática.

3e4

1e2

4

15

2

1e2
1, 2, 7 e
10
1, 2, 7 e
10

4
3e4
3e4
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Inep: 29322731
Valor Estimado:
R$ 800.000,00
ESCOLA
MUNICIPAL JOSÉ
RESENDE
SOBRINHO
Vila Resende
Inep: 29322243
Valor Estimado:
R$ 70.000,00
ESCOLA
MUNICIPAL JOSÉ
ALVES DE SOUZA
Vila São José
Inep: 29322758
Valor Estimado:
R$ 30.000,00

COLÉGIO
MUNICIPAL SÃO
BERNARDO
Sede
Inep: 29330319

Valor Estimado:
R$ 315.000,00

ESCOLA
MUNICIPAL
SIMPLÍCIO BINAS
Sede
Inep: 29322634
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Restruturação das instalações elétricas da unidade
escolar.

Cursos e oficinas para atualização e formação de
Profissionais da Educação.
Aquisição de equipamento de áudio, vídeo e
tecnologia de informação.
Implantação de sistema de climatização em
ambiente escolar.
Restruturação e reforma do pátio da escola.
Restruturação das instalações elétricas da unidade
escolar.
Cursos e oficinas para atualização e formação de
Profissionais da Educação.
Implantação de sistema de climatização no
ambiente escolar.
Aquisição de equipamento de áudio, vídeo e
tecnologia de informação.
Instalação de equipamento e monitoramento de
segurança, a fim de evitar violência e vandalismo
na unidade de ensino.
Restruturação das instalações elétricas da unidade
escolar.
Cursos e oficinas para atualização e formação de
Profissionais da Educação.
Implantação de sistema de climatização em
ambiente escolar.
Aquisição de equipamento de áudio, vídeo e
Tecnologia de Informação.
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Aquisição de equipamento e monitoramento de
segurança, afim de evitar violência e vandalismo
na unidade de ensino.
Reforma da quadra poliesportiva.
Cobertura da rampa de entrada.
Restruturação da área verde.
Aquisição de mobiliário para área de refeição.
Restruturação das instalações elétricas da unidade
escolar.
Cursos e oficinas para atualização e formação de
Profissionais da Educação.
Instalação de Equipamento e monitoramento de
segurança, afim de evitar violência e vandalismo
na unidade de ensino.
Aquisição de equipamento de áudio, vídeo e
tecnologia de informação.
Aquisição de playground – Parque infantil.
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Valor Estimado:
R$ 350.000,00

ESCOLA
MUNICIPAL
MARECHAL
COSTA E SILVA
Sede
Inep: 29322510

Valor Estimado:
R$ 350.00,00

ESCOLA
MUNICIPAL RUI
SANTOS
Sede
Inep:29322618

Valor Estimado:
R$ 185.242,03

ESCOLA
MUNICIPAL NOVA
BRASÍLIA
Sede
Inep: 29322529
Valor Estimado:

-0

8

Restruturação de área verde.
Implantação de sistema de climatização no
ambiente escolar.
Adequação, instalação de telas do campinho de
futebol.
Implantação de sistema de climatização no
ambiente escolar.
Reforma dos banheiros.
Aquisição de mobiliário para merenda escolar.
Ampliação e reforma dos muros.
Restruturação das instalações elétricas da unidade
escolar.
Cursos e oficinas para atualização e formação de
Profissionais da Educação.
Implantação de sistema de climatização no
ambiente escolar.
Ampliação de equipamento e monitoramento de
segurança, a fim de evitar violência e vandalismo
na unidade de ensino.
Aquisição de equipamento de áudio, vídeo e
Tecnologia de Informação.
Reforma na Infraestrutura: Muros, sanitários e
cantina.
Construção de banheiro com acessibilidade para
atender pessoas especiais.
Restruturação das instalações elétricas da unidade
escolar.
Cursos e oficinas para atualização e formação de
Profissionais da Educação.
Cobertura da área esportiva.
Implantação de sistema de climatização no
ambiente escolar.
Ampliação de equipamento e monitoramento de
segurança, afim de evitar violência e vandalismo
na unidade de ensino.
Aquisição de equipamento de áudio, vídeo e
tecnologia de informação.
Ampliação e reforma da cantina.
Reforma na Infraestrutura: Muros, sanitários.
Restruturação das instalações elétricas da unidade
escolar.
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Cursos e oficinas para atualização e formação de
Profissionais da Educação.
Aquisição de Playground – Parque infantil.
Instalação de equipamentos de monitoramento e
vigilância.
Implantação de sistema de climatização em
ambiente escolar.
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R$ 120.000,00

ESCOLA
MUNICIPAL
PROFESSOR
DIOLISON
ANTONIO DA
SILVA – CMEI
Sede
Inep: 29456070
Valor Estimado:
R$ 200.000,00

INSTITUTO
EDUCACIONAL
JEAN PIAGET
Sede
Inep: 29392845
Valor Estimado:
R$ 120.000,00
ESCOLA
MUNICIPAL
CASTRO ALVES
Curvelo da
Conceição
Inep: 29322723

-0
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Reforma e ampliação de sistema de iluminação
Restruturação das instalações elétricas da unidade
escolar.
Cursos e oficinas para atualização e formação de
Profissionais da Educação.
Aquisição de material para cantina e refeitório.
Cobertura da rampa de entrada.
Aquisição de playground.
Restruturação de área verde.
Aquisição de equipamento de áudio, vídeo,
tecnologia de informação e iluminação.
Implantação de sistema de climatização no
ambiente escolar.
Restruturação das instalações elétricas da unidade
escolar.
Cursos e oficinas para atualização e formação de
Profissionais da Educação.
Adequação da cantina.
Aquisição de matérias para refeitório.
Aquisição de materiais de áudio, vídeo e
tecnologia.
Reforma de banheiros.
Aquisição de equipamentos de vigilância.
Restruturação das instalações elétricas da unidade
escolar.
Cursos e oficinas para atualização e formação de
Profissionais da Educação.
Aquisição de equipamento de áudio, vídeo,
tecnologia de informação e iluminação.
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Restruturação das instalações elétricas da unidade
escolar.

Valor Estimado
R$ 20.000,00
TOTAL ESTIMADO:

R$3.940.242,03
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8

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente plano de aplicação deve ser um instrumento prático de ação e
constante avaliação, através da articulação entre as diversas políticas públicas,
fiscalização e participação da comunidade escolar e sociedade como um todo, o que
tornará possível a garantia dos direitos dos estudantes, bem como a efetivação do bem
comum.

Itanhém Bahia, 11 de agosto de 2020.

Zulma Pinheiro dos Santos Vaz
Prefeita Municipal
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