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Adequação do Projeto de Plano plurianual 2020-2023 ao Plano Estadual 
de Educação 2014-2024. 

 

Lucas Cúrcio Vieira – Consultor Legislativo 

 

INTRODUÇÃO 

 Com objetivo de subsidiar os nobres parlamentares na apreciação do projeto de lei nº 
243, que dispõe sobre o Plano plurianual do Estado de Rondônia para o quadriênio 2020-2023 
– PPA 2020-2023, dada a competência constitucional conferida pelo inciso II do art. 30 da 
Constituição Estadual, foi elaborado o presente estudo sobre a adequação do projeto de PPA 
com o Plano Estadual de Educação – PEE para a Comissão de Finanças, Economia, Tributação, 
Orçamento e Organização Administrativa. 

O Plano Estadual de Educação do Estado de Rondônia foi instituído pela Lei 
Complementar 3.565 de 3 de junho de 2015, elaborado em conformidade com a Conferência 
Estadual de Educação alinhado ao Plano Nacional de Educação e aprovado pelo Conselho 
Estadual de Educação de Rondônia. 

O Plano em questão traz diretrizes, metas, estratégias e formas de avaliação das 
políticas para a Educação do Estado para a década de 2014 a 2024, contudo foi somente objeto 
desse estudo as metas estabelecidas no plano, com objetivo de verificar-se a adequação do 
Plano Plurianual para o quadriênio 2020-2023 com essas metas. 

 

Plano Estadual de Educação -PEE/RO 

 O Plano Estadual de Educação foi construído com amplo processo democrático 
envolvendo a participação efetiva dos Sistemas de Ensino, Representações dos Poderes 
Executivo, Legislativo, do Ministério público, Sociedade Civil e entidades Colegiadas, para o 
estabelecimento de compromissos educacionais mútuos, consubstanciando-se nas exigências 
legais, dispostas no artigo 214 da constituição Federal, na Lei nº 934/1996 - Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional e na Lei nº 13.005/2014 - Plano Nacional de Educação. 

O PEE/RO significa um marco histórico para a educação de Rondônia, dado os seguintes 
aspectos: 

a) Fixa metas e estratégias para um período de dez anos, garantindo a continuidade da 
política educacional e coerência nas prioridades durante a década e; 
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b) Contempla todos os níveis, etapas de ensino e modalidades de educação e os âmbitos 
da produção de aprendizagens, da gestão, da valorização profissional, do financiamento 
e da avaliação. 

Ao todo o PEE possui 344 estratégias diferentes para atingir as 20 metas estabelecidas no 
Plano, divididas nas seguintes áreas: 

 Educação infantil 
 Ensino fundamental 
 Ensino médio 
 Modalidades e diversidades da educação Básica 

o Educação indígena 
o Educação do campo 
o Educação de jovens e adultos 
o Educação especial 

 Formação e valorização de profissionais de educação 
 

Plano Plurianual – PPA 

 Prevista no art. 134 da Constituição Estadual, O Plano Plurianual – PPA é o instrumento 
legal de planejamento, que declara os compromissos do Governo com a sociedade, indicando 
os meios para implementar políticas públicas e orientações táticas de execução das ações do 
Estado para a consecução dos objetivos pretendidos para um período de quatro anos. 

 Na Mensagem 177 enviada pelo Governador: “O Plano Plurianual 2020-2023 é um 
instrumento de grande importância designado a organizar e assegurar a execução da ação 
pública, com vistas a cumprir os critérios que estabelecem as diretrizes, objetivos e metas a 
serem seguidos pelo Governo para o crescimento do Estado. Por meio dele, é declarado o 
conjunto das políticas públicas para um período de 4 (quatro) anos e a direção para viabilizar as 
metas previstas.” 

Os diretrizes, objetivos e metas estabelecidos pelo governo estadual e as ações públicas 
planejadas serão desdobradas através das metas e prioridades na LDO e em orçamento 
propriamente dito na LOA. 

É pertinente ressaltar que o planejamento estadual possui várias vertentes, como o 
Plano Estadual de Desenvolvimento Sustentável – PDES, previsto na seção IV-A da Constituição 
Estadual, cujo planejamento se estende até 2030; o recém criado Planejamento estratégico do 
Governo; e outros planos em elaboração, como: Plano Estadual de Saúde e o Plano Estadual de 
Resíduos Sólidos. 
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Feitas essas considerações, é natural que todo o planejamento para o próximo 
quadriênio do Governo Estadual esteja contemplado no PPA, pois nenhuma despesa será 
executada em dissonância deste, conforme art. 5º da Lei 101/2000 – Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Tornando-se mera declaração de intenção o plano que não se transforme em ação pública 
e, consequentemente, em orçamento. 

A partir disso, esse estudo propõe a análise da adequação do Projeto de PPA 2020-2023 
em apreciação desta casa legislativa com o PEE estabelecido pela Lei complementar 3.565 de 3 
de junho de 2015. 

É pertinente ressaltar que o presente estudo possui limitações de escopo, pois se 
restringe à análise somente das metas do PEE com a estrutura programática do PPA ao nível de 
programa e ação, verificando a adequação das mesmas com os objetivos e indicadores dos 
programas e o produto das ações do PPA. 

Ainda que alguma meta porventura não esteja diretamente relacionada a nenhum 
programa ou ação do PPA, não implicar afirmar que ela não esteja contemplada no 
planejamento estadual, pois pode ser alcançada de forma indireta e agregada nas ações públicas 
propostas. 

 

METAS do PEE e suas correspondências com o PPA 

META 1 – Ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender no 
mínimo, 31% das crianças de 0 a 03 anos de idade até a vigência deste PEE e 
universalizar a educação infantil na pré-escola para as crianças de 04 a 05 anos de idade 
até 2016. 

Meta não possui correspondência direta com nenhum programa ou ação do PPA 2020-
2023. 

 

META 2 – Universalizar o ensino fundamental de nove anos, para toda população de 
06 a 14 anos e garantir que pelo menos 90% dos alunos concluam essa etapa na idade 
recomendada até o último ano da vigência deste PEE. 

 

A meta proposta no plano guarda relação com o programa 2124 - DESENVOLVIMENTO 
E MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, o qual possui como objetivo é garantir o desenvolvimento 
das habilidades e competências, dos valores culturais e éticos, contribuindo para a cidadania 
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plena dos alunos, corrigindo o fluxo escolar, quando necessário, para uma aprendizagem 
significativa e melhores resultados de desempenho. 

Ainda que o indicador não guarde relação direta com a mensuração da meta 
estabelecida no PEE, é possível inferir que o aumento da taxa de aprovação do ensino 
fundamental, bem como as reduções das taxas de reprovação e abandono, implicam em garantir 
que os alunos concluam essa etapa na idade recomendada. 

 
Em % 

Indicador Índice atual Índice Esperado  
2019 2020 2021 2022 2023 

Taxa de aprovação do Ensino Fundamental. 90,33 91,33 92,33 93,33 94,33 
Taxa de reprovação do Ensino Fundamental. 7,52 7,02 6,52 6,02 5,52 
Taxa de abandono do Ensino Fundamental 2,15 1,65 1,15 0,65 0,15 

 

META 3 – Ampliar o atendimento escolar para a população de 15 a 17 anos, e elevar, 
até o final do período de vigência deste PEE, a taxa líquida de matriculas do Ensino 
Médio de 45,7% para 85% nessa faixa etária. 

 

A Secretaria de Educação do Estado de Rondônia planeja atingir a meta estabelecida no 
PEE através do programa 2123 – ENSINO MÉDIO PARA TODOS, a qual possui como objetivo, 
dentre outros, ampliar a oferta de vagas e aperfeiçoar a qualidade do Ensino Médio, 
contemplando a educação em tempo integral e a mediação tecnológica.  

Este programa planeja o atingimento aos seguintes indicadores: 
 

Em % 
Indicador índice atual  índice Esperado   

2019 2020 2021 2022 2023 
Taxa de aprovação do Ensino Médio 83,76 84,76 85,76 86,76 87,76 
Taxa de reprovação do Ensino Médio 8,70 8,20 7,70 7,20 6,70 
Taxa de abandono do Ensino Médio 7,53 7,03 6,53 6,03 5,53 

 

Esse objetivo será alcançado através das ações: 

 Ação: 2370 - ATENDER ALUNOS COM ENSINO MEDIADO, a qual tem como finalidade 
Atender aos estudantes do Ensino Médio que residem em comunidades isoladas, rurais, 
indígenas, caiçaras, seringueiros, castanheiros, extrativistas, camponeses, ribeirinhos, povos da 
floresta e quilombolas, que concluem o Ensino Fundamental e não continuam os estudos devido 
às dificuldades de acesso nas localidades distantes ou de difícil acesso: 
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Alunos atendidos 2020 2021 2022 2023 

Região I 587  587  587  587  

Região II 1.172  1.172  1.172  1.172  

Região III 633  633  633  633  

Região VI 356  356  356  356  

Região V 366  366  366  366  

Região VI 429  429  429  429  

Região VII 504  504  504  504  

TOTAL 
 

4.047  4.047  4.047  4.047  

 
 Ação: 2373 - DESENVOLVER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO MÉDIO, que planeja 
oportunizar o acesso e a permanência dos estudantes no Ensino Médio, atendendo 36.992 
alunos distribuídos nas seguintes regiões do Estado: 

Alunos atendidos 2020 2021 2022 2023 

Região I                   11.764                      11.764                      11.764                      11.764  

Região II                      4.430                        4.430                        4.430                        4.430  

Região III                      2.412                        2.412                        2.412                        2.412  

Região VI                      1.967                        1.967                        1.967                        1.967  

Região V                      3.891                        3.891                        3.891                        3.891  

Região VI                      3.766                        3.766                        3.766                        3.766  

Região VII                      2.995                        2.995                        2.995                        2.995  

Região VIII                      2.967                        2.967                        2.967                        2.967  

Região IX                      1.398                        1.398                        1.398                        1.398  

Região X                      1.402                        1.402                        1.402                        1.402  

TOTAL 
 

                  36.992                      36.992                      36.992                      36.992  

 

META 4 – Garantir, para a população de 4 a 17 anos, o atendimento escolar aos (às) 
alunos (as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação, de forma a atingir, em cinco anos, no mínimo 50% da 
demanda e até o final da década a sua universalização, 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 

 

 A Meta acima está prevista para alcance através da ação 2376 - APOIAR AÇÕES PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, do programa 2124 - DESENVOLVIMENTO E 
MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 
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 Essa ação possui como finalidade atender alunos com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação no Estado de Rondônia objetivando 
disponibilizar 5584 vagas para esse tipo de atendimento regionalizado da seguinte forma ao 
longo do próximo quadriênio: 

Alunos atendidos 2020 2021 2022 2023 

Região I                      1.363                        1.363                        1.363                        1.363  

Região II                         589                            589                            589                            589  

Região III                         491                            491                            491                            491  

Região VI                         226                            226                            226                            226  

Região V                         739                            739                            739                            739  

Região VI                         971                            971                            971                            971  

Região VII                         428                            428                            428                            428  

Região VIII                         409                            409                            409                            409  

Região IX                         154                            154                            154                            154  

Região X                         214                            214                            214                            214  

TOTAL 
 

                     5.584                        5.584                        5.584                        5.584  

 

META 5 – Alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do 3º ano do Ensino 
Fundamental. 

  

Não foi encontrado no Plano plurianual apresentado pela secretaria algum programa ou 
ação que evidencie, diretamente, a meta estabelecida no PEE. Inviabilizando análise proposta 
pelo presente estudo. 

 

META 6 – Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 20% das escolas 
públicas da educação básica até o final do período da vigência deste plano. 

 

 Essa meta está contemplada na Ação 2371 - DESENVOLVER O PROGRAMA ESCOLA 
NOVO TEMPO, a qual tem como finalidade ampliar a jornada escolar e a formação integral e 
integrada do estudante, tanto nos aspectos cognitivos quanto nos aspectos socioemocionais, e 
possui previsão, no próximo quadriênio, de disponibilizar 3549 vagas para alunos: 

Alunos atendidos 2020 2021 2022 2023 

Região I                         420                            420                            420                            420  

Região II                         520                            520                            520                            520  
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Região III                         200                            200                            200                            200  

Região VI                             -                                 -                                 -                                 -    

Região V                         320                            320                            320                            320  

Região VI                      1.063                        1.063                        1.063                        1.063  

Região VII                         153                            153                            153                            153  

Região VIII                         453                            453                            453                            453  

Região IX                             -                                 -                                 -                                 -    

Região X                         420                            420                            420                            420  

TOTAL 
 

                     3.549                        3.549                        3.549                        3.549  

 

META 7 – Garantir em 100% das Escolas da Educação Básica, Etapas e 
Modalidades, Condições de Transversalidade Para o Desenvolvimento de Práticas 
Pedagógicas Voltadas Para as Diversidades e Temas Transversais (Direitos 
Socioeducacionais). 

 

Meta estabelecida no PEE é abordada na Ação 2374 - APOIAR UNIDADES ESCOLARES 
QUE DESENVOLVEM MODALIDADES E TEMÁTICAS ESPECIAIS, com a finalidade de fortalecer a 
realização de atividades nas unidades escolares que contemplem as modalidades e as diversas 
temáticas contemporâneas. Possui previsão de apoiar 410 unidades em todo o Estado: 

Unidades atendidas 2020 2021 2022 2023 

Região I                            93                              93                              93                              93  

Região II                            24                              24                              24                              24  

Região III                            26                              26                              26                              26  

Região VI                            14                              14                              14                              14  

Região V                            57                              57                              57                              57  

Região VI                            53                              53                              53                              53  

Região VII                            37                              37                              37                              37  

Região VIII                            39                              39                              39                              39  

Região IX                            17                              17                              17                              17  

Região X                            50                              50                              50                              50  

TOTAL 
 

                        410                            410                            410                            410  

 

META 8 – Atingir as seguintes metas do Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica – IDEB para a Educação Básica do Estado de Rondônia. 

IDEB 2015 2017 2019 2021 
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Anos iniciais de ensino Fundamental 5,0 5,2 5,5 5,8 

Anos finais do Ensino Fundamental 4,4 4,7 4,9 5,2 

Ensino Médio 3,9 4,3 4,5 4,8 

 

 

O Ideb funciona como um indicador nacional que possibilita o monitoramento da 
qualidade da Educação pela população por meio de dados concretos, com o qual a sociedade 
pode se mobilizar em busca de melhorias. Para tanto, o Ideb é calculado a partir de dois 
componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos 
exames aplicados pelo Inep. Os índices de aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar, 
realizado anualmente. 

As médias de desempenho utilizadas são as da Prova Brasil, para escolas e municípios, 
e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), para os estados e o País, realizados a cada 
dois anos. As metas estabelecidas pelo Ideb são diferenciadas para cada escola e rede de ensino, 
com o objetivo único de alcançar 6 pontos até 2022, média correspondente ao sistema 
educacional dos países desenvolvidos.  

Tendo em vista a quantidade de variáveis que compõem o índice, essa complexidade 
não foi possível de ser replicada no PPA de forma direta, o que não implica afirmar que as ações 
do plano plurianual não comtemplam o cumprimento dessa meta, apenas que o conjunto de 
programas e ações planejados tem relação com a meta do PEE estabelecida. 

 

META 9 – Elevar a escolaridade média da população a partir de 18 anos, de modo a 
alcançar no mínimo, 10 anos de estudos no último ano de vigência deste PEE, para 
negros, indígenas, quilombolas, população do campo, ribeirinhos e povos das 
florestas, comunidades tradicionais da região de menor escolaridade e dos 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, com 
vistas à redução da desigualdade social. 

 

A meta está no escopo da ação 2370 - ATENDER ALUNOS COM ENSINO MEDIADO, que 
possui a finalidade de atender aos estudantes do Ensino Médio que residem em comunidades 
isoladas, rurais, indígenas, caiçaras, seringueiros, castanheiros, extrativistas, camponeses, 
ribeirinhos, povos da floresta e quilombolas, que concluem o Ensino Fundamental e não 
continuam os estudos devido às dificuldades de acesso nas localidades distantes ou de difícil 
acesso. Essa ação planeja atender a 4.047 alunos distribuídos nas seguintes regiões do Estado: 
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Alunos atendidos 2020 2021 2022 2023 

Região I                         587                            587                            587                            587  

Região II                      1.172                        1.172                        1.172                        1.172  

Região III                         633                            633                            633                            633  

Região VI                         356                            356                            356                            356  

Região V                         366                            366                            366                            366  

Região VI                         429                            429                            429                            429  

Região VII                         504                            504                            504                            504  

TOTAL 
 

                     4.047                        4.047                        4.047                        4.047  

 

META 10 – Elevar a taxa de Alfabetização da população com 15 anos ou mais para 
95% até 2020 e, até o final da vigência deste PEE, erradicar analfabetismo absoluto e 
reduzir em 42% a taxa de analfabetismo funcional. 

META 11 – Ofertar vagas de Educação de Jovens e Adultos para 100% da demanda 
ativa até 2020. 

META 12 – Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de Educação de Jovens, 
Adultos e Idosos na forma articulada a Educação Profissional, nos anos finais do 
Ensino Fundamental e no Ensino Médio. 

 

Ação do PPA identificadas como correspondentes às metas estabelecidas é a 2375 - 
APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, com a 
finalidade de garantir o cumprimento das políticas públicas para a educação de jovens e adultos, 
apoiando 92 unidades em todo o Estado: 

Unidades atendidas 2020 2021 2022 2023 

Região I                            36                              36                              36                              36  

Região II                              9                                9                                9                                9  

Região III                              2                                2                                2                                2  

Região VI                              7                                7                                7                                7  

Região V                            11                              11                              11                              11  

Região VI                              7                                7                                7                                7  

Região VII                              6                                6                                6                                6  

Região VIII                              9                                9                                9                                9  

Região IX                              5                                5                                5                                5  

TOTAL 
 

                           92                              92                              92                              92  
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META 13 – Ampliar a oferta de matrículas da educação profissional técnica de nível 
médio, de modo a atender, no mínimo, 30% dos alunos do Ensino Médio até o final 
da vigência deste PEE. 

 

 O Instituto de Educação Profissional do Estado – IDEP, possui previsão orçamentária que 
corresponde indiretamente a meta 13 em seu programa 2009 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICA, o qual tem como objetivo ofertar matrículas nos Cursos Técnicos de Nível Médio, 
oportunizando habilitação para atuar em determinada área do conhecimento até 2023: 

 
Em quantidade 

Indicador índice atual  índice Esperado   
2019 2020 2021 2022 2023 

Alunos matriculados nos Cursos Técnicos 284 3.021 3.069 3.123 3.179 
Alunos matriculados nos Cursos de 
Formação Inicial e Continuada - FIC 

2.000 8.203 9.001 9.001 9.270 

  

Como oferta de cursos é para população em geral, não foi possível identificar a oferta 
de matrículas especificamente para alunos do Ensino Médio. 

 

META 14 – Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior, até a vigência do 
PEE, para 40% e a taxa líquida para 25% da população de 18 a 24 anos.  

 

Meta não contemplada no projeto de PPA 2020-2023. 

Foi autorizada a criação da Fundação Universidade Estadual de Rondônia em 1993, pela 
Lei 593 de 28 de dezembro, e criada sua estrutura administrativa pela lei complementar 271 de 
2002, porém ainda não foi implantada no Estado. 

 

META 15 – Garantir, em regime de colaboração entre a União, o Estado e os 
Municípios, no prazo de 5 (cinco)  anos de vigência deste PEE, que todos os 
professores da Educação Básica possuam formação especifica de nível superior, 
obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. 
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A Secretaria de Educação possui em seu planejamento para o próximo quadriênio o 
programa 2122 - APRIMORAMENTO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO e uma 
ação, dentro deste programa, específica para atender à meta estabelecida no PEE: Ação 1442 - 
IMPLANTAR PROJETO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL, com a finalidade de qualificar e 
aperfeiçoar servidores estaduais, estabelecendo formalmente políticas de formação. 

Essa ação será executada por meio de estudos específicos, desenvolvendo proposta de 
oferta de cursos, de forma presencial e à distância, de graduação e extensão, pós-graduação em 
lato e stricto sensu, que contemplem as áreas do conhecimento e/ou as lotações específicas dos 
servidores, chegando aos lugares mais remotos, de modo a contemplar aqueles que necessitam 
de qualificação profissional, considerando a realidade dos setores produtivos do Estado. 

Para tanto, a secretaria pretende implantar projetos de aperfeiçoamento e qualificação 
em todo o Estado: 

Projetos Implantados 2020 2021 2022 2023 

Região I                              1                                1                                1                                1  

Região II                              1                                1                                1                                1  

Região III                              1                                1                                1                                1  

Região VI                              1                                1                                1                                1  

Região V                              1                                1                                1                                1  

Região VI                              1                                1                                1                                1  

Região VII                              1                                1                                1                                1  

Região VIII                              1                                1                                1                                1  

Região IX                              1                                1                                1                                1  

Região X                              1                                1                                1                                1  

TOTAL 
 

                           10                              10                              10                              10  

  

META 16 – Formar, em nível de pós-graduação latu sensu, 100% dos professores da 
educação básica, até o ultimo ano de vigência deste PEE, assegurar condições de 
acesso ao Strictu Sensu e, garantir a todos profissionais da educação básica formação 
continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e 
contextualizações dos sistemas de ensino. 

 

O projeto do PPA enviado pelo governo contempla a meta 16 através do programa 2122 
- APRIMORAMENTO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, o objetiva ampliar o 
número de professores com especialização, mestrado e doutorado da seguinte forma:  
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Em %  

índice atual  índice Esperado   
2019 2020 2021 2022 2023 

Percentual de Docentes com Especialização 73,56 73,56 74,58 75,78 77,36 
Percentual de Docentes com Mestrado 1,78 1,92 2,85 2,85 3,77 
Percentual de Docentes com Doutorado 0,06 0,10 0,10 0,10 0,15 

 

META 17 – Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas da educação 
básica, a fim de equiparar gradualmente, a partir da vigência deste plano, ao 
rendimento médio dos demais profissionais com escolaridade equivalente.  

 

Meta estabelecida contemplada nas seguintes ações do programa 2122 - 
APRIMORAMENTO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO: 

 Ação:1442 - IMPLANTAR PROJETO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL, 
finalidade de qualificar e aperfeiçoar servidores estaduais, estabelecendo 
formalmente políticas de formação através de implantação de projetos: 

Projetos Implantados 2020 2021 2022 2023 

Região I                              1                                1                                1                                1  

Região II                              1                                1                                1                                1  

Região III                              1                                1                                1                                1  

Região VI                              1                                1                                1                                1  

Região V                              1                                1                                1                                1  

Região VI                              1                                1                                1                                1  

Região VII                              1                                1                                1                                1  

Região VIII                              1                                1                                1                                1  

Região IX                              1                                1                                1                                1  

Região X                              1                                1                                1                                1  

TOTAL 
 

                           10                              10                              10                              10  

 

 Ação: 2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS, finalidade 
de ofertar cursos de formação inicial e/ou continuada, capacitações técnicas e 
treinamentos, que oportunizem o aperfeiçoamento e a qualificação dos 
profissionais da educação, atendendo 4.445 profissionais: 
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Profissionais Atendidos 2020 2021 2022 2023 

Região I                      1.323                        1.323                        1.323                        1.323  

Região II                         430                            430                            430                            430  

Região III                         286                            286                            286                            286  

Região VI                         160                            160                            160                            160  

Região V                         528                            528                            528                            528  

Região VI                         510                            510                            510                            510  

Região VII                         474                            474                            474                            474  

Região VIII                         401                            401                            401                            401  

Região IX                         144                            144                            144                            144  

Região X                         189                            189                            189                            189  

TOTAL 
 

                     4.445                        4.445                        4.445                        4.445  

 

 Ação: 16.001.12.368.2122.2369 - PREMIAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, finalidade de 
valorizar e reconhecer as boas práticas de gestão e de boas iniciativas pedagógicas ou 
administrativas, através da premiação de 50 servidores por ano: 

Profissionais premiados 2020 2021 2022 2023 

Região I                              5                                5                                5                                5  

Região II                              5                                5                                5                                5  

Região III                              5                                5                                5                                5  

Região VI                              5                                5                                5                                5  

Região V                              5                                5                                5                                5  

Região VI                              5                                5                                5                                5  

Região VII                              5                                5                                5                                5  

Região VIII                              5                                5                                5                                5  

Região IX                              5                                5                                5                                5  

Região X                              5                                5                                5                                5  

TOTAL 
 

                           50                              50                              50                              50  

 

META 18 – Garantir, no prazo de dois anos, a elaboração e implantação de planos de 
carreira para os profissionais da Educação Básica de todos os sistemas de ensino e, 
para o Plano De Carreira dos Profissionais da Educação Básica pública, tomar como 
referencia o Piso Salarial Nacional Profissional, definido em lei federal, nos termos 
do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal. 
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Meta estabelecida em 2015, deveria ter sido cumprida até o ano de 2016, contudo piso 
salarial nacional ainda não foi implantado no Estado de Rondônia, apesar de destinação através 
de fonte de recursos específica no § 1º do artigo 23, lei nº 4.337/2018 (LDO) para o exercício de 
2019: 

“Art. 23. Para atendimento de despesas com emendas ao Projeto de Lei 
Orçamentária apresentadas na forma dos §§ 2º e 3º do artigo 166 da 
Constituição Federal, o Poder Executivo disponibilizará na Secretaria de 
Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG dotação 
orçamentária na forma do disposto no artigo 136 -A da Constituição do 
Estado, alterado pela Emenda Constitucional nº 095, de 25 de março de 
2015. 

§ 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a criar mediante decreto, no 
exercício financeiro de 2019, fonte de recurso específica para identificação 
das despesas com a implantação do Piso Salarial dos Professores da Rede 
Pública Estadual, nos termos do § 2º, do art. 2º, da Lei nº 4.248, de 6 de 
abril de 2018. 

§ 2º. Para atender a implantação do Piso Salarial dos Professores da Rede 
Pública Estadual, o Poder Executivo deverá realizar por meio de decreto, 
até 31 de janeiro de 2019, o remanejamento de recursos da programação 
orçamentária destinada às emendas parlamentares, no montante de R$ 
20.000.000,00 (vinte milhões de reais).” 

  

Contudo estrutura programática do projeto de PPA 2020-2023 proposto pelo Governo 
do Estado não possui previsão orçamentária específica para essa finalidade. 

 

META 19 – Assegurar condições para fortalecer a efetivação da gestão democrática 
da educação por meio da participação direta da comunidade escolar na eleição de 
gestores, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho no âmbito das escolas 
públicas rondonienses.  

 

Meta comtemplada no projeto de PPA 2020-2023 através da Ação 2395 - CELEBRAR 
PACTOS, a qual possui a finalidade de celebrar pactos diversos, objetivando a execução 
descentralizada de programas, ações, projetos, atividades e/ou eventos de interesse público, 
tendo como produto a pactuação de 16 termos anualmente em todo o Estado: 

Termos pactuados 2020 2021 2022 2023 

Região I                              1                                1                                1                                1  

Região II                              2                                2                                2                                2  

Região III                              2                                2                                2                                2  
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Região VI                              1                                1                                1                                1  

Região V                              1                                1                                1                                1  

Região VI                              3                                3                                3                                3  

Região VII                              4                                4                                4                                4  

Região VIII                              1                                1                                1                                1  

Região IX                             -                                 -                                 -                                 -    

Região X                              1                                1                                1                                1  

TOTAL 
 

                           16                              16                              16                              16  

 

META 20 – Ampliar o investimento público em educação pública de forma a 
garantir investimentos de no mínimo 35% com recursos do tesouro estadual para 
complementação do FUNDEB, com ampliação gradativa de 1% ao ano durante o 
período de vigência do PEE. 

 

 Meta não contemplada no projeto de PPA 2020-2023, o qual prevê o mínimo 
constitucional de 25% das receitas tributárias líquidas destinados à Educação para o próximo 
quadriênio, conforme crescimento nominal da receita do tesouro: 

 

 

Considerações Finais 

 O presente estudo teve como objetivo verificar a adequação e coerência no 
planejamento do governo estadual na área de educação através da comparação entre as metas 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Histórico de dotação 1.210.3 1.211.6 1.259.5 1.273.3 1.315.3 1.330.0 1.379.6 1.429.3

Variação 0,11% 3,95% 1,10% 3,29% 1,12% 3,73% 3,60%
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estabelecidas no Plano Estadual de Educação (2014-2024) instituído pela lei 3.565 de 3 de junho 
de 2015, com as metas das ações do projeto de lei do Plano Plurianual (2020-2023). 

 Pode-se concluir que grande parte das metas estão explicitamente contempladas em 
ambos os planos e nos casos de ausência da correlação direta, não implica afirmar que as metas 
do PEE não estão sendo perseguidas, pois podem ser atingidas de forma indireta ou 
correlacionada através dos programas e ações do PPA.  

 Essa ausência de correlação das metas dos respectivos planos, apenas indica um alerta 
para a administração pública na busca do alcance dos objetivos estaduais para a Educação e um 
alerta para a fiscalização e controle desta casa com a finalidade de se melhorar a situação da 
Educação do Estado de Rondônia. 


