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NOTA TÉCNICA 

 

APLICAÇÃO DE RECURSOS DO PLANO PLURIANUAL AO ENSINO INFANTIL 

 

1. MOTIVAÇÃO DO APONTAMENTO TÉCNICO 

 

Insere-se no escopo desta Associação o suporte aos municípios 

rondonienses para o enfrentamento de questões que afetem a gestão municipalista dos 

associados.   

Em face do compromisso institucional pelo fortalecimento da agenda 

municipalista e diante das demandas urgentes apresentadas pelo GAEPE-RO, cabe a 

Diretoria da Associação, assistida por sua assessoria jurídica contratada, salientar e 

orientar sobre a importância da priorização da educação infantil no Plano Plurianual e no 

Orçamento Municipal, razão pela qual foi lavrada a presente Nota Técnica, diante da 

Legislação do Marco Legal da Primeira Infância. 

 

2. ANÁLISE   

Inicialmente, ressalta-se que o Plano Plurianual (PPA) objetiva 

estabelecer as prioridades de gastos orçamentários governamentais, incumbindo a sua 

elaboração ao Poder Executivo, conforme disciplina o Art. 165 e §§ da Constituição 

Federal, in verbis: 
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Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 
I - o plano plurianual; 
II - as diretrizes orçamentárias; 
III - os orçamentos anuais. 
§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma 
regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração 
pública federal para as despesas de capital e outras delas 
decorrentes e para as relativas aos programas de duração 
continuada. 
[...] 
§ 4º Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos 
nesta Constituição serão elaborados em consonância com o plano 
plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. 
[...] (grifo nosso) 

 

Observa-se que, além das despesas de capital, o PPA deve estabelecer 

as metas, objetivos e todas as diretrizes orçamentárias inerentes aos programas de 

governo de duração continuada. 

Ao passo em que há o dever do Executivo em inserir os citados 

parâmetros no Plano Plurianual, a Constituição Federal também prevê, como dever do 

Estado, a garantia da educação infantil, conforme se observa: 

 
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de: 
[...] 
IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) 
anos de idade; 
[...] 
§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 
§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, ou sua 
oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. 
 

Não obstante, vê-se claramente que o texto constitucional busca 

alcançar a universalização do ensino infantil, onde nos termos do §2° ante citado, a 

oferta irregular desse direito pode inclusive resultar em responsabilidade do gestor. 
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Para melhor analisarmos o entendimento acerca do que se entende por 

educação infantil, o art. 29 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96) 

estabelece: 

Art. 29.  A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem 
como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) 
anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade.   

No tocante especificamente ao ensino infantil, trata-se de uma 

competência atribuída diretamente aos municípios, nos termos do Art. 211, §2° da 

Constituição de 1988. 

Em consonância, sabemos que conforme o Artigo 11, §2º, do Marco 

Legal da Primeira infância, é estabelecido que os orçamentos sejam elaborados de forma 

a se permitir a identificação dos recursos investidos na primeira infância, pelas 

instituições e pela sociedade, tornando a divisão orçamentária mais clara.  

Atualmente, os orçamentos da primeira infância devem inclusive ser 

refletidos além da educação, compreendendo outras áreas que impactam diretamente, 

como assistência social e saúde. 

A metodologia do Orçamento Criança, conhecida como OCA, que 

corresponde ao conjunto de práticas e despesas relacionadas a criança, selecionadas e 

agrupadas a partir do orçamento público ou de sua execução orçamentária, torna-se uma 

grande aliada nesse processo.  

Conforme sintetiza James Heckman, “o investimento em políticas 

públicas para a primeira infância desde as idades mais precoces previne e melhora o estado 

de bem-estar e a abordagem das potencialidades do ser humano, tem impacto na redução 

das enfermidades crônicas das crianças pequenas, em suas habilidades sociais, cognitivas e 

emocionais e no rendimento e produtividade por toda sua vida”. Seguindo esse princípio, 
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torna-se essencial o papel dos gestores municipais na implementação e 

acompanhamento da primeira infância. 

Ademais, o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia instaura, 

anualmente, processos administrativos de monitoramento relacionado a cada 

município do estado, visando identificar, aconselhar e, em caso de irregularidade, 

multar os gestores que não promoverem ações efetivas para acompanhar o Plano 

Nacional de Educação e as metas da educação estabelecidas no âmbito municipal, que, 

em sua grande maioria, envolvem a efetiva participação das crianças às escolas 

municipais.  

De modo a cooperar com os municípios, o TCEduca monitora os 

planos de educação no âmbito municipal em todo o país, estando disponível por meio 

do link https://tceduca.irbcontas.org.br. Por meio deste, é possível avalizar as 

tendências anuais de avanço ou regresso municipal nas três metas estabelecidas, 

Não se olvida, ainda, do dever de todos os entes (Estados, 

Municípios, União e Distrito Federal) em destinarem o percentual mínimo de 25% 

(vinte e cinco por cento) das receitas resultantes de impostos, nos exatos termos 

previstos no artigo 212 da Constituição Federal. 

Ressalta-se, também, as constantes preocupações dos órgãos de 

controle quanto ao ensino infantil, que já foi constantemente agravado pela pandemia 

do COVID-19 enfrentada por todo o país. É evidente, neste sentido, que há constantes 

esforços desses órgãos para fiscalizar as atuações municipais quanto à aplicação e 

implementação dos recursos voltados à educação para diminuir os impactos advindos 

da pandemia, principalmente no que tange ao ensino infantil.  
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Desse modo, até mesmo para compatibilizar as ações municipais à 

Constituição Federal, bem como ao cumprimento integral das metas estabelecidas 

para educação e constantemente acompanhadas pelo Tribunal de Contas, é 

imprescindível que os Municípios empreendam esforços com vista a destinar 

recursos do PPA ao ensino infantil. 

3. CONCLUSÃO 

Resta demonstrada a necessidade jurídica e constitucional de que 

todos os Municípios do Estado de Rondônia compatibilizem suas ações de gestão e de 

governo às previsões constitucionais e ao cumprimento das metas estabelecidas nos 

Planos de Educação, principalmente com vista a assegurar investimentos voltados ao 

ensino infantil, universalizando a pré-escola e assegurando a ampliação das creches.  

 

Porto Velho, Rondônia, 04 de Agosto de 2021. 
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