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PARECER CME/CE Nº 10/2021 
APROVADO EM 30/07/2021 
 

Aprova a PL PPA - Plano Plurianual 
para o quadriênio 2022-2025 da 
Secretaria Municipal de Educação- 
SEME- do município de Portão.  
 

 

O Conselho Municipal de Educação de Portão, com fundamento na Lei 

Municipal Nº 2.718, de 18 de dezembro de 2018, Art. 8º, Incisos V e VI e do 

Art. 2º, Incisos V e VI do Regimento Interno, possui a competência 

acompanhar a execução financeira dos recursos da Educação do 

Município, avaliando e manifestando-se sobre o plano plurianual, as 

diretrizes orçamentárias e o orçamento anual relativamente à educação. 

 

 
I. RELATÓRIO 

 

1. Histórico 
 

A Administração Pública Municipal de Portão, no dia 27 de julho do 

corrente ano, encaminhou à apreciação deste Conselho Municipal de Educação 

- CME/PORTÃO, via e-mail, o documento que solicita a aprovação da PL Plano 

Plurianual para o quadriênio 2022-2025.  

 O Plano Plurianual (PPA) é o instrumento de planejamento governamental 

de médio prazo, previsto no artigo 165 da Constituição Federal que estabelece, 

de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública 

organizado em programas, estruturado em ações, que resultem em bens e 

serviços para a população.  

 Neste contexto, a lei 13.005/2014 define que o Plano Plurianual do 

município, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais devem ser 

formulados de maneira a assegurar a consignação de dotações orçamentárias 
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compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias do respectivo Plano Municipal 

de Educação, a fim de viabilizar sua plena execução.  

 

1.2. Considerações Gerais:  

 

O Conselho Municipal de Educação de Portão, considerando: 

 

• O Art. 8º da Lei nº 2.714, de 18 de dezembro de 2018 Cria o Sistema Municipal 

de Educação de Portão, e estabelece que este Conselho é o órgão normativo, 

consultivo, deliberativo, mobilizador, propositivo, de controle social e fiscalizador 

na área do Sistema Municipal de Educação de Portão.  

 

• O Art. 9º da Lei nº 2.714, de 18 de dezembro de 2018 Cria o Sistema Municipal 

de Educação de Portão, estabelece que dentre as competências deste Conselho 

estão seguintes atribuições: II - participação na discussão, elaboração, 

reestruturação e monitoramento do Plano Municipal de Educação; V - 

participação na elaboração do orçamento municipal relativo à educação; VI - 

acompanhamento e controle da aplicação dos recursos públicos destinados à 

educação; XIV - aprovação de relatório anual da Secretaria Municipal de 

Educação, que incluirá os dados sobre a execução financeira; XV - emissão de 

pareceres sobre assuntos educacionais e questões de natureza pedagógica que 

lhe forem submetidas pelo Executivo, Legislativo Municipais e por entidades de 

âmbito municipal; XVI - zelar pelo cumprimento das disposições constitucionais, 

legais e normativas em matéria de educação, representando junto às 

autoridades competentes, quando for o caso. 

 

• O inciso VIII do Art. 2º da Lei nº 9.394 (Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional), de 20 de dezembro de 1996, que define que o ensino deverá ser 

ministrado com base no princípio de gestão democrática, na forma desta Lei e 

da legislação dos sistemas de ensino, e em seu Art. 14, que a gestão 
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democrática do ensino público na educação básica deverá levar em 

consideração a participação das comunidades escolar e local em conselhos 

escolares ou equivalentes. 

 

• A Lei n° 2.505 de 23 de junho de 2015, que institui o Plano Municipal de 

Educação- PME no Município de Portão (2015-2025). 

 

Vem, através deste PARECER, se manifestar em relação à proposta de 

Plano Plurianual – PPA do Município de Portão, para o quadriênio 2022-2025, 

no que tange às questões voltadas à educação. 

 

 

2. Análise da Matéria 
 

 A proposta encaminhada, quanto ao Plano Plurianual (PPA) para o 

quadriênio 2022-2025 encontra-se em condições de aprovação, onde o 

Secretário Municipal da Fazenda, o Sr. Rodrigo Libreloto Valente, explanou em 

reunião on-line, sobre a proposta, tirando dúvidas e ressaltando as ações e 

previsões orçamentárias para a Educação.  

 Seu objetivo principal é: 

Criar as condições imprescindíveis para garantir uma 
educação básica de qualidade; Visualizar o atendimento 
educacional de crianças de 0 a 5 anos; Universalizar o 
ensino fundamental; Garantir atendimento educacional a 
pessoas portadoras de necessidades educativas 
especiais; Incentivar a educação de jovens e adultos; 
Garantir condições físicas e de segurança para as escolas 
municipais; Assegurar equipamentos e material didático-
pedagógico para as escolas; Melhorar a gestão dos 
recursos humanos das escolas municipais; Qualificar a 
gestão do sistema municipal de educação; Implantar 
gradativamente a Educação em tempo integral (ANEXO I- 
PROGRAMAS, p.12).  
 
 

 Levando em consideração as diretrizes do Plano Municipal de Educação 

(PME) do município de Portão, destacamos:  

I- erradicação do analfabetismo; 
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II- universalização do atendimento escolar; 

III- superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção 

da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação; 

IV- melhoria da qualidade da educação; 

V- formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores 

morais e éticos em que se fundamenta a sociedade; 

VI- promoção do princípio da gestão democrática da educação pública; 

VII- promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País; 

VIII- valorização dos (as) profissionais da educação; 

IX- promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à 

diversidade e à sustentabilidade socioambiental.  

 

Desta maneira, reforçamos aqui, a importância do acompanhamento, 

monitoramento e avaliação das metas e estratégias do Plano Municipal de 

Educação, afim de garantir a sua execução de forma adequada e visando a 

eficiência dos gastos públicos. 

 Este CME solicita à Administração Pública Municipal de Portão para 

atentar-se ao planejamento para a construção de novas unidades escolares (de 

educação infantil e de ensino fundamental), uma vez que nosso munícipio tem 

apresentado um grande crescimento populacional. Sugere-se ainda, que a 

Administração faça um levantamento atualizado dos bairros/loteamentos 

existentes e o número de escolas que atendem a esta demanda.  

 

 

3. CONCLUSÃO 
 

 Face ao exposto, o Conselho Municipal de Educação, aprova a PL PPA- 

Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025 da Secretaria Municipal de 

Educação. 

 
Portão, 30 de julho de 2021. 
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Aprovado por unanimidade, em sessão extraordinária on-line, realizada no dia 30 de 

julho de 2021. 

 

“Educação nunca foi despesa. Sempre foi investimento com retorno garantido”. 
Sir Arthur Lewis 

 

 

 

Fabiana Machado 
Presidente CME/Portão 
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