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EM RESUMO 

 

1. Porque o levantamento foi realizado? 

 

O contexto de pandemia que perdura desde 2020 aos dias atuais gerou 

impactos profundos em todas as políticas públicas e impôs-lhes, dentre outras 

necessidades, a de aprimorar, redirecionar e/ou priorizar as intervenções 

governamentais com efeito direto na alocação dos recursos públicos. Sob esse 

aspecto, considerando a politica educacional no âmbito dos municípios piauienses, 

mostra-se importante para gestores, sociedade civil e órgãos de controle ter em 

mãos um recorte da forma como foram empregados os recursos públicos destinados 

à educação durante a pandemia de COVID-19 (período de janeiro a agosto de 2021), 

tudo isso em comparação com o mesmo período imediatamente anterior ao referido 

contexto (período de janeiro a agosto de 2019), o que poderá favorecer uma análise 

e/ou avaliação do custo benefício das ações executadas ou das omissões detectadas.   

 

2. Quais os benefícios esperados? 

 

Busca-se conhecer a forma como os entes municipais piauienses empregaram 

ou deixaram de empregar os recursos destinados à educação no período 

considerado; fomentar o debate público sobre a temática, sobretudo no que diz 

respeito à efetividade das ações executadas; subsidiar o planejamento de ações 

futuras e; alicerçar fiscalizações futuras desta Corte de Contas. 

 

3. O que o TCE/PI encontrou? 

 

Considerando-se o volume de recursos empregados verificou-se que houve 

aumento dos gastos no período sob exame, em relação aos seguintes elementos de 

despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil, Obrigações Patronais, 

Locação de Mão-de-Obra1, Contratação por Tempo Determinado e Despesas de 

Exercícios Anteriores. 

No que tange à evolução dos gastos na função Educação entre os municípios 

analisados, a tabela a seguir apresenta uma síntese das variações ocorridas no 

âmbito de cada elemento de despesa:  

 

                                                           
1
 No âmbito desse elemento de despesa, apenas 03 municípios apresentaram dispêndios nos meses de janeiro 

a agosto de 2019 e 2021 na função Educação. 



Relatório de Levantamento TC/018373/2021 

Divisão de Fiscalização da Educação – DFESP1 

Tribunal de Contas do Estado do Piauí 

 

Tabela 1: Quantitativo de municípios nos quais houve aumento ou redução dos gastos, na comparação 

entre 2019 e o mesmo período de 2021, por elemento de despesa. 

Elemento de Despesa Quantidade de municípios 
com aumento dos gastos 

Quantidade de municípios 
com redução dos gastos 

Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 197 25 

Obrigações Patronais 175 47 

Material de Consumo 44 178 

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 36 186 

Locação de Mão-de-Obra 3 0 

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 69 153 

Contratação por Tempo Determinado 72 45 

Obras e Instalações 70 97 

Despesas de Exercícios Anteriores 65 88 

Equipamentos e Materiais Permanentes 115 96 
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1. INTRODUÇÃO 

O contexto de pandemia que perdura desde 2020 aos dias atuais gerou 

impactos profundos em todas as políticas públicas e impôs-lhes, dentre outras 

necessidades, a de aprimorar, redirecionar e/ou priorizar as intervenções 

governamentais com efeito direto na alocação dos recursos públicos. Sob esse 

aspecto, considerando a política educacional no âmbito dos municípios piauienses, 

busca-se com esse Levantamento disponibilizar para gestores, sociedade civil e 

órgãos de controle um recorte da forma como foram empregados os recursos 

públicos destinados à educação durante a pandemia de COVID-19 (período de 

janeiro a agosto de 2021).  

O referido objetivo encontra-se alinhado às diretrizes do PACEX 2021/2022 

atinentes à área temática da Educação, especificamente àquela que diz respeito à 

“fiscalização das despesas e receitas referentes à função educação, com base nos 

critérios de materialidade, relevância e com base em riscos já identificados em ações 

anteriores ou em andamento”. 

Destarte, ao tempo em que se busca construir um diagnóstico acerca da forma 

como os entes municipais piauienses empregaram ou deixaram de empregar os 

recursos destinados à educação no período considerado, a presente equipe de 

auditoria objetiva agregar conhecimento com vistas a fomentar o debate público 

sobre a temática, sobretudo no que diz respeito à efetividade das ações executadas; 

subsidiar o planejamento de ações futuras e; alicerçar fiscalizações vindouras desta 

Corte de Contas. 

Ademais, no que tange aos objetivos específicos, busca-se identificar no 

período sob exame, a partir de elementos de despesa preestabelecidos, conforme 

detalhado na metodologia (ver item 1.2), as variações ocorridas, ou seja, se 

determinada despesa aumentou ou diminuiu em relação ao período pré-pandemia 

(janeiro a agosto de 2019). 

1.1. Metodologia 

Conforme mencionado acima, objetiva-se com o presente Levantamento 

disponibilizar para gestores, sociedade civil e órgãos de controle um recorte da forma 

como foram empregados os recursos públicos destinados à educação durante a 

pandemia de COVID-19 (período de janeiro a agosto de 2021) pelos municípios 

piauienses. Em termos de referencial, optou-se pelo mesmo período, porém, 

imediatamente anterior ao início da pandemia (período de janeiro a agosto de 2019). 

Desta forma, proporciona-se uma comparação entre o modo de alocação dos 

recursos antes e durante a pandemia de COVID-19, considerando os respectivos 
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períodos mais recentes. Referida aproximação tem o intuito de reduzir possíveis 

distorções. 

No que diz respeito à coleta e sistematização de dados, esclarece-se que as 

informações são provenientes do sistema Sagres Contábil, cujo teor é de inteira 

responsabilidade do titular do Poder Executivo, nos termos do art. 1º, § 2º da 

Instrução Normativa TCE/PI nº 07, de 10 de dezembro de 2020. 

Quanto às despesas, observaram-se especificamente aquelas LIQUIDADAS na 

função EDUCAÇÃO.  

Informa-se que a liquidação é o segundo estágio da execução da despesa, que 

consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e 

documentos comprobatórios da entrega do material ou serviço. Como o Manual de 

Demonstrativos Fiscais orienta que nos Demonstrativos das Receitas e Despesas com 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE (Anexo 08 do Relatório Resumido 

da Execução Orçamentária – RREO) o acompanhamento das despesas será feito com 

base na despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres do exercício, considerou-se 

essa etapa da despesa na análise do presente trabalho. 

Selecionaram-se os exercícios 2019 e 2021 com o intuito de apresentar um 

comparativo entre as despesas ocorridas antes e durante a pandemia. Em relação aos 

meses, considerou-se que os indicadores da educação são analisados a cada 

bimestre. Ademais, avaliou-se o prazo do envio da prestação de contas mensal a esta 

Corte de Contas e a data de finalização da análise dos dados. Assim, como a última 

verificação das informações para realização desse relatório ocorreu dia 15/12/2021 e 

que nessa data havia encerrado o prazo de envio de dados pro meio do Sistema 

Sagres apenas do quinto bimestre, optou-se pelo corte de janeiro a agosto.   

Acrescenta-se que as informações apresentadas demonstram as situações das 

entregas das prestações de contas mensais apuradas no momento da geração deste 

Relatório, podendo sofrer alterações posteriores. Para quaisquer esclarecimentos ou 

regularizações deve-se buscar o setor competente deste Tribunal. 

 Relativo às unidades gestoras, o objetivo era incluir os 224 municípios 

piauienses. Entretanto, Canto do Buriti rejeitou todas as informações prestadas por 

meio do sistema Sagres no período de janeiro a agosto de 2021, impossibilitando a 

análise de suas informações (Peça 07, fls. 01-03). Ademais, Sebastião Barros 

apresentou dados com inconsistências, já que o empenho e liquidação de despesas 

apresentado estão excessivamente elevados quando comparados com o exercício de 

2019 e com outros municípios do mesmo porte (Peça 07, fls. 04-38). Dessa forma, a 

análise das informações desse município acarretaria distorções e conclusões 

incorretas. Assim, neste relatório constam a análise de 222 municípios piauienses, 

com a exclusão de Canto do Buriti e Sebastião Barros.  

https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO:33576
https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO:33576
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Nesse processo de coleta e sistematização de dados buscou-se identificar as 

variações ocorridas no âmbito dos dez elementos de despesa para os quais houve 

maior dispêndio de recursos no período sob exame, quais sejam (Peça 07, fls. 04-38.): 

a) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil; b) Obrigações Patronais; c) 

Material de Consumo; d) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; e) 

Locação de Mão-de-Obra; f) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física; g) 

Contratação por Tempo Determinado; h) Obras e Instalações; i) Despesas de 

Exercícios Anteriores e; j) Equipamentos e Materiais Permanentes. Assim, 

verificou-se, em relação a cada item acima, se os gastos que ocorreram de janeiro a 

agosto de 2019 foram mantidos, aumentaram ou diminuíram no período de janeiro a 

agosto de 2021.  

Importa mencionar, quanto ao instrumento de fiscalização utilizado, que o 

Levantamento possui fundamento jurídico no artigo 177, IV, c/c artigo 181 da 

Resolução TCE-PI nº 13/2011 (Regimento Interno), bem como regulamentação pela 

Resolução TCE/PI nº 10/2020, de 10 de setembro de 2020, e tem por finalidades:  

(i) Conhecer a organização e o funcionamento dos órgãos e das entidades da 

administração direta, indireta e fundacional do Estado e dos Municípios, 

incluindo fundos e demais instituições que lhe sejam jurisdicionadas, assim 

como dos sistemas, dos programas e das ações governamentais sob os 

aspectos contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial; 

(ii) Definir o objeto de futura fiscalização; 

(iii) Indicar os meios e os instrumentos a serem aplicados em futura fiscalização; 

(iv) Avaliar a viabilidade da realização da fiscalização. 

Por fim, aponta-se como limitações deste trabalho: 

 O erro nas informações do município de Sebastião Barros, 

especificamente nos valores empenhado (R$ 49.802.387,15) e liquidado 

(R$ 49.801.515,83) de janeiro a agosto de 2021; 

 O fato do se referir apenas a uma parte do exercício e não do exercício 

inteiro. 

 Alguns municípios rejeitaram as informações prestadas por meio do 

sistema Sagres de determinados meses, gerando a ausência de dados 

relativa a esse período (Acauã – julho e agosto, Barras – agosto, Canto 

do Buriti – janeiro a agosto e Jacobina do Piauí – julho e agosto), 

conforme (Peça 07, fls. 01-03). 

2.  RESULTADOS 

2.1. Variação dos gastos na função Educação 
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 No exercício de 2019, os 222 municípios piauienses analisados liquidaram R$ 

1.869.021.833,97 de despesas na função Educação nos meses de janeiro a agosto, já 

em 2021, considerando o mesmo período, foram R$ 1.878.864.363,17. Assim, houve 

um crescimento nas despesas na ordem de R$ 9.842.529,20, representando 

acréscimo de 0,53%. 

 

Figura 1: Despesas liquidadas na função Educação de janeiro a agosto de 2019 e 2021. 

 

As despesas liquidadas de janeiro a agosto de 2021 na função Educação 

utilizaram as seguintes fontes de recurso: 

 

Figura 2: Despesas liquidadas na função Educação de janeiro a agosto de 2021 por fonte de recurso. 

 
  

Entre as fontes de recursos aplicadas de janeiro a agosto de 2021, 83,63% era 

proveniente do FUNDEB (R$ 1.571.339.226,63), 12,73% de recursos ordinários (R$ 

239.259.278,55) e 3,64% é de demais recursos viculados da Educação (R$ 68.265.857,99): 

 

Figura 3: Percentual de recursos por fonte. 
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2.2. Variações dos gastos no âmbito de cada elemento de despesa 

 Os 10 elementos de despesa com maior aplicação de recurso na função 

Educação de janeiro a agosto de 2019 e de 2021 foram os seguintes: a) Vencimentos 

e Vantagens Fixas – Pessoal Civil; b) Obrigações Patronais; c) Material de Consumo; d) 

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; e) Locação de Mão-de-Obra; f) Outros 

Serviços de Terceiros – Pessoa Física; g) Contratação por Tempo Determinado; h) 

Obras e Instalações; i) Despesas de Exercícios Anteriores e; j) Equipamentos e 

Materiais Permanentes. 

Esses elementos de despesa apresentaram-se da seguinte forma entre janeiro 

e agosto de 2019 e de 2021 nos 222 municípios piauienses sob análise: 

 

Figura 4: Comparativo da aplicação de recursos na função Educação por elemento de despesa. 

 

 
 

a) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 

 Esse elemento de despesa inclui vencimento, salário ou subsídio do pessoal, 

auxílio-doença, salário maternidade, gratificações, adicionais e demais despesas 

correlatas de caráter permanente.  

 Em relação ao elemento de despesa Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal 

Civil na função Educação, dos 222 municípios piauienses analisados, verificou-se que 

em 197 houve aumento de dispêndios e em 25 municípios ocorreu redução, quando 

se compara os meses janeiro a agosto dos exercícios 2019 e 2021:  
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Figura 5: Variações ocorridas no elemento de despesa Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil. 

 
Em branco os municípios de Sebastião Barros e Canto do Buriti, não incluídos na análise (Ver explicação no item 1.2). 

 

10 maiores Percentuais - Aumento 10 menores Percentuais - Redução 

Município % Município % 

Paquetá 75,80% Nossa Senhora dos Remédios -34,33% 

São João da Canabrava 56,27% Acauã -28,26% 

São Lourenço do Piauí 49,28% Castelo do Piauí -27,12% 

Colônia do Gurguéia 41,89% Água Branca -26,88% 

Padre Marcos 41,82% Valença do Piauí -23,98% 

Landri Sales 38,50% Riacho Frio -23,53% 

Marcolândia 37,09% São Félix do Piauí -21,88% 

Nossa Senhora de Nazaré 33,74% Luzilândia -20,27% 

Vila Nova do Piauí 33,63% Nazária -19,13% 

Barro Duro 33,02% Francinópolis -18,51% 

 

b) Obrigações Patronais 

Obrigações patronais são os encargos que a administração tem pela sua 

condição de empregadora, e resultantes de pagamento de pessoal ativo, inativo e 

pensionistas, tais como Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e contribuições 

para Institutos de Previdência, inclusive a alíquota de contribuição suplementar para 

cobertura do déficit atuarial, bem como os encargos resultantes do pagamento com 

atraso das contribuições de que trata este elemento de despesa. 

Quanto ao elemento de despesa Obrigações Patronal na função Educação, 

constatou-se que dos 222 municípios analisados, 175 apresentaram aumento e 47 

redução nos meses de janeiro a agosto de 2021, se comparado com o mesmo 

período de 2019.  
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Figura 6: Variações ocorridas no elemento de despesa Obrigações Patronais. 

 
Em branco os municípios de Sebastião Barros e Canto do Buriti, não incluídos na análise (Ver explicação no item 1.2). 

 
10 maiores Percentuais - Aumento 10 menores Percentuais - Redução 

Município % Município % 

Bertolínia 207178,26% Pedro Laurentino -100,00% 

Oeiras 6258,09% Porto -100,00% 

Alto Longá 1613,46% Capitão Gervásio Oliveira -95,54% 

Aroeiras do Itaim 1146,21% Caridade do Piauí -76,71% 

Currais 890,32% Nossa Senhora dos Remédios -52,10% 

Novo Oriente do Piauí 819,99% São José do Peixe -44,14% 

Gilbués 787,25% Castelo do Piauí -38,39% 

Colônia do Piauí 626,02% Nossa Senhora de Nazaré -33,94% 

Cajazeiras do Piauí 613,03% São Luis do Piauí -30,99% 

Guaribas 350,53% Domingos Mourão -30,01% 

 

Esclarece-se que dentre os municípios que apresentaram aumento, 02 não 

registraram despesas em 2019 com esse elemento de despesa e ficaram com a 

porcentagem no valor de 100%. O mesmo ocorreu com outros dois municípios que 

não apresentaram despesas em 2021 e foram incluídos entre aqueles municípios que 

apresentaram redução e com a porcentagem -100% (Ver peça 07, fls. 04-38). 

c) Material de Consumo  

 Material de consumo refere-se a despesas tais como gêneros de alimentação, 

combustíveis, material de expediente, produtos de higienização, material gráfico e 

outros materiais de uso não duradouro. 

Conferiu-se que dos 222 municípios analisados, 178 apresentaram redução, 

enquanto 44 aumentaram os dispêndios com material de consumo na função 

Educação de janeiro a agosto de 2021 comparado aos gastos dos mesmos meses de 

2019.  
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Figura 7: Variações ocorridas no elemento de despesa Material de Consumo. 

 
Em branco os municípios de Sebastião Barros e Canto do Buriti, não incluídos na análise (Ver explicação no item 1.2). 

 

10 maiores Percentuais - Aumento 10 menores Percentuais - Redução 

Município % Município % 

Ilha Grande 198,65% São José do Peixe -90,65% 

Luís Correia 115,25% Fronteiras -90,30% 

São João da Canabrava 104,22% Uruçuí -88,21% 

Nossa Senhora dos Remédios 77,79% João Costa -84,45% 

Wall Ferraz 73,92% Flores do Piauí -83,57% 

Santa Cruz do Piauí 66,73% Redenção do Gurguéia -82,66% 

Piracuruca 59,36% Cristino Castro -79,91% 

Pimenteiras 50,20% Geminiano -79,27% 

Batalha 49,88% Ipiranga do Piauí -78,24% 

Caldeirão Grande do Piauí 48,13% Bertolínia -76,07% 

 

d) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  

 

São despesas decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para 

órgãos públicos, exceto as relativas aos Serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação. 

Verificou-se que dos 222 municípios analisados, 186 reduziram e 36 

aumentaram os gastos com Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica na função 

Educação durante os meses de janeiro a agosto de 2021 em comparação a igual 

período de 2019: 

 

  



Relatório de Levantamento TC/018373/2021 

Divisão de Fiscalização da Educação – DFESP1 

Tribunal de Contas do Estado do Piauí 

 

Figura 8: Variações ocorridas no elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – pessoa jurídica. 

 
Em branco os municípios de Sebastião Barros e Canto do Buriti, não incluídos na análise (Ver explicação no item 1.2). 

 

10 maiores Percentuais - Aumento 10 menores Percentuais - Redução 

Município % Município % 

Currais 575,84% Campinas do Piauí -95,74% 

Joca Marques 381,01% Pavussu -94,96% 

Miguel Leão 374,69% Tamboril do Piauí -94,37% 

Porto 271,03% Cajazeiras do Piauí -94,23% 

Paes Landim 229,73% Ribeira do Piauí -92,36% 

Paquetá 203,02% Gilbués -92,22% 

Lagoa do Sítio 157,22% Campo Alegre do Fidalgo -90,76% 

São Miguel da Baixa Grande 98,10% Valença do Piauí -90,72% 

Aroeiras do Itaim 85,61% Paulistana -90,40% 

Barro Duro 76,16% Patos do Piauí -90,10% 

 

e) Locação de Mão-de-Obra  

Trata-se de despesa com prestação de serviços por pessoas jurídicas para 

órgãos públicos, tais como limpeza e higiene, vigilância ostensiva e outros, nos casos 

em que o contrato especifique o quantitativo físico do pessoal a ser utilizado. 

Nesse elemento de despesa apenas 03 municípios apresentaram dispêndios 

nos meses de janeiro a agosto de 2019 e 2021 na função Educação, conforme 

exposto abaixo: 

 

Município % Resultado 

Barras 100,00% Aumento 

 Pedro II 11,43% Aumento 
Teresina 18,12% Aumento 

 

Esclarece-se que o município de Barras não registrou nenhum dispêndio no 

período de janeiro a agosto de 2019, por isso foi considerado um crescimento de 

100%. 
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f) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  

Refere-se às despesas pagas decorrentes de serviços prestados por pessoa 

física diretamente a esta e não enquadrados nos elementos de despesa específicos, 

tais como: remuneração de serviços de natureza eventual, prestado por pessoa física 

sem vínculo empregatício; estagiários, monitores diretamente contratados; 

gratificação por encargo de curso ou de concurso; diárias a colaboradores eventuais; 

locação de imóveis; salário de internos nas penitenciárias; e outras despesas pagas 

diretamente à pessoa física. 

Constatou-se que dos 222 municípios analisados, 153 diminuíram, enquanto 

69 aumentaram os gastos com Outros serviços de terceiros – Pessoa Física na função 

Educação nos meses de janeiro a agosto de 2021 em comparação ao mesmo período 

de 2019: 

Figura 9: Variações ocorridas no elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. 

 
Em branco os municípios de Sebastião Barros e Canto do Buriti, não incluídos na análise (Ver explicação no item 1.2). 

 

10 maiores Percentuais - Aumento 10 menores Percentuais - Redução 

Município % Município % 

Nossa Senhora dos Remédios 848,78% Luís Correia -100,00% 

Alvorada do Gurguéia 698,34% Valença do Piauí -99,37% 

Jaicós 419,36% Floriano -99,06% 

Landri Sales 397,29% Murici dos Portelas -98,58% 

Redenção do Gurguéia 234,22% Joaquim Pires -97,44% 

Elesbão Veloso 215,33% Passagem Franca do Piauí -96,69% 

Brasileira 199,74% São Gonçalo do Piauí -93,87% 

Júlio Borges 193,18% São José do Piauí -93,62% 

Currais 174,48% Marcos Parente -93,34% 

Simplício Mendes 165,89% João Costa -93,33% 

 

Esclarece-se que o município de Luís Correia não registrou nenhum dispêndio 

no período de janeiro a agosto de 2021, por isso foi considerado uma redução de 

100%. 
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g) Contratação por Tempo Determinado 

Despesas com a contratação de pessoal por tempo determinado para atender 

à necessidade temporária de excepcional interesse público, de acordo com legislação 

específica de cada ente da Federação, inclusive obrigações patronais e outras 

despesas variáveis, quando for o caso. 

Verificou-se que dos 222 municípios analisados, apenas 117 apresentaram 

dispêndios em 2019 e/ou 2021. Desses 117 municípios, 72 aumentaram e 45 

reduziram seus dispêndios na função Educação com Contratação por tempo 

determinado no período de janeiro a agosto, quando se comparam os exercícios de 

2019 e 2021: 

Figura 10: Variações ocorridas no elemento de despesa Contratação por Tempo Determinado. 

 
Em branco os municípios de Sebastião Barros e Canto do Buriti, não incluídos na análise (Ver explicação no item 1.2). Em destaque apenas 

os 117 municípios que apresentaram dispêndios em 2019 e/ou 2021 com Contratação por Tempo Determinado na função Educação. 

 

10 maiores Percentuais - Aumento 10 menores Percentuais - Redução 

Município % Município % 

Buriti dos Montes 31202% Alvorada do Gurguéia -100% 

Luzilândia 11702% Barra D Alcântara -100% 

Dom Expedito Lopes 8148% Barreiras do Piauí -100% 

Joca Marques 6069% Caracol -100% 

Nova Santa Rita 2483% Caraúbas do Piauí -100% 

Monsenhor Gil 936% Cocal de Telha -100% 

Itainópolis 697% Coivaras -100% 

Miguel Leão 486% Colônia do Gurguéia -100% 

Jatobá do Piauí 463% Colônia do Piauí -100% 

Caldeirão Grande do Piauí 426% Fartura do Piauí -100% 

 

Esclarece-se que alguns municípios não registraram dispêndios no período de 

janeiro a agosto de 2021, por isso para eles foi considerada uma redução com a 

porcentagem -100%. No mesmo sentido, naqueles municípios que não apresentaram 

despesas de janeiro a agosto de 2019, foi considerado um aumento de 100%. (Ver 

peça 07, fls. 04-38).  
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h) Obras e Instalações 

São despesas relativas ao início, prosseguimento e conclusão de obras, 

inclusive estudos e projetos, pagamento de pessoal temporário não pertencente ao 

quadro da entidade e necessário à realização das mesmas, pagamento de obras 

contratadas, instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como: 

elevadores, aparelhagem para ar condicionado central. 

Constatou-se que dos 222 municípios analisados, somente 167 apresentaram 

dispêndios em 2019 e/ou 2021. Desses 167 municípios, 97 reduziram e 70 

aumentaram os gastos com Obras e instalações na função educação nos meses de 

janeiro a agosto de 2021 em comparativo ao mesmo período de 2019: 

 

Figura 11: Variações ocorridas no elemento de despesa Obras e Instalações. 

 
Em branco os municípios de Sebastião Barros e Canto do Buriti, não incluídos na análise (Ver explicação no item 1.2). Em destaque apenas 

os 167 municípios que apresentaram dispêndios em 2019 e/ou 2021 com Obras e Instalações na função Educação. 

 

10 maiores Percentuais - Aumento 10 menores Percentuais - Redução 

Município % Município % 

Guadalupe 8002,97% Agricolândia -100,00% 

Alagoinha do Piauí 2018,56% Alegrete do Piauí -100,00% 

São Miguel da Baixa Grande 1715,33% Altos -100,00% 

São João da Canabrava 1158,06% Alvorada do Gurguéia -100,00% 

São Raimundo Nonato 965,39% Assunção do Piauí -100,00% 

João Costa 869,83% Barreiras do Piauí -100,00% 

Francisco Macedo 724,06% Batalha -100,00% 

Simplício Mendes 698,32% Betânia do Piauí -100,00% 

Conceição do Canindé 601,70% Buriti dos Montes -100,00% 

Guadalupe 508,73% Cajazeiras do Piauí -100,00% 

 

Esclarece-se que alguns municípios não registraram dispêndios no período de 

janeiro a agosto de 2021, por isso para eles foi considerado uma redução com a 

porcentagem -100%. No mesmo sentido, naqueles municípios que não apresentaram 

despesas de janeiro a agosto de 2019, foi considerado um aumento de 100% (Ver 

peça 07, fls. 04-38). 



Relatório de Levantamento TC/018373/2021 

Divisão de Fiscalização da Educação – DFESP1 

Tribunal de Contas do Estado do Piauí 

 

 

i) Despesas de Exercícios Anteriores 

Nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/1964, tratam-se de despesas de 

exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito 

próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na 

época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os 

compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, 

pagas à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por 

elemento, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica. 

Quanto ao elemento Despesas de Exercícios Anteriores, apenas 153 municípios 

(em destaque no mapa abaixo) apresentaram dispêndios nos exercícios de 2019 e/ou 

2021. Desses 153 municípios, 88 apresentaram redução enquanto 65 registraram 

aumento nos gastos com esse elemento de despesa na função Educação no período 

de janeiro de agosto de 2021 se comparado a esses meses de 2019: 

 

Figura 12: Variações ocorridas no elemento Despesa de Exercícios Anteriores. 

 

 
Em branco os municípios de Sebastião Barros e Canto do Buriti, não incluídos na análise (Ver explicação no item 1.2). Em destaque apenas 

os 153 municípios que apresentaram dispêndios em 2019 e/ou 2021 com Despesa do exercício anterior na função Educação. 

 

10 maiores Percentuais - Aumento 10 menores Percentuais - Redução 

Município % Município % 

Castelo do Piauí 15355025,00% Acauã -100,00% 

Barra D Alcântara 43500,95% Altos -100,00% 

Coronel José Dias 20947,87% Amarante -100,00% 

Barras 19546,01% Aroazes -100,00% 

Teresina 5841,70% Aroeiras do Itaim -100,00% 

Guaribas 3605,20% Barreiras do Piauí -100,00% 

Alegrete do Piauí 2088,18% Bom Princípio do Piauí -100,00% 

Francisco Ayres 2076,98% Boqueirão do Piauí -100,00% 

Ribeira do Piauí 2046,67% Buriti dos Lopes -100,00% 

Dirceu Arcoverde 1689,89% Campo Largo do Piauí -100,00% 
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Esclarece-se que alguns municípios não registraram dispêndios no período de 

janeiro a agosto de 2021, por isso para eles foi considerado uma redução com a 

porcentagem -100%. No mesmo sentido, naqueles municípios que não apresentaram 

despesas de janeiro a agosto de 2019, foi considerado um aumento de 100% (Ver 

peça 07, fls. 04-38). 

 

j) Equipamentos e Materiais Permanentes 

 Refere-se a despesas com aquisição de coleções e materiais bibliográficos, 

veículos diversos, mobiliário em geral e outros materiais permanentes. 

Relativo ao elemento de despesa Equipamentos e Materiais Permanentes, 212 

municípios (em destaque no mapa abaixo) apresentaram dispêndios nos exercícios 

de 2019 e/ou 2021. Desses 211 municípios, 115 aumentaram e 96 diminuíram os 

dispêndios com esse elemento de despesa na função Educação no período de janeiro 

a agosto de 2021 em comparativo ao mesmo período de 2019: 

 

Figura 13: Variações ocorridas no elemento de despesa Equipamentos e Materiais Permanentes. 

 

 
Em branco os municípios de Sebastião Barros e Canto do Buriti, não incluídos na análise (Ver explicação no item 1.2). Em destaque apenas 

os 212 municípios que apresentaram dispêndios em 2019 e/ou 2021 com Equipamentos e Material Permanente na função Educação. 

 

10 maiores Percentuais - Aumento 10 menores Percentuais - Redução 

Município % Município % 

São João do Arraial 10568,08% Altos -100,00% 

Jatobá do Piauí 9855,25% Anísio de Abreu -100,00% 

Nossa Senhora de Nazaré 8817,50% Barreiras do Piauí -100,00% 

Francisco Santos 6251,32% Barro Duro -100,00% 

Cocal dos Alves 5020,85% Bela Vista do Piauí -100,00% 

Monte Alegre do Piauí 4473,77% Belém do Piauí -100,00% 

Barra D Alcântara 3101,59% Boa Hora -100,00% 

Wall Ferraz 3100,24% Boqueirão do Piauí -100,00% 

Inhuma 2803,47% Buriti dos Lopes -100,00% 

Elesbão Veloso 2601,84% Cajueiro da Praia -100,00% 
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Esclarece-se que alguns municípios não registraram dispêndios no período de 

janeiro a agosto de 2021, por isso para eles foi considerado uma redução com a 

porcentagem -100%. No mesmo sentido, naqueles municípios que não apresentaram 

despesas de janeiro a agosto de 2019, foi considerado um aumento de 100% (Ver 

peça 07, fls. 04-38). 

3. POSSÍVEIS TEMAS DE AUDITORIA 

Após o diagnóstico realizado, cotejamento dos dados e informações 

produzidas e acima relatadas, verifica-se que alguns temas demandam ações de 

controle em futuras fiscalizações, com possibilidade de inspeção in loco para verificar 

os dados obtidos, entre os quais se destacam: 

 Fiscalização dos municípios que elevaram seus gastos no âmbito de 

cada elemento de despesa em 2021, quando comparados ao mesmo 

período do exercício de 2019; 

 A evolução dos gastos no âmbito da Função Educação e seus impactos 

para o cumprimento dos índices constitucionais; 

 A evolução dos gastos no âmbito da Função Educação e seus impactos 

na readequação, estruturação e organização das escolas para o retorno 

das aulas presenciais; 

  Os impactos da utilização do recurso do novo FUNDEB (maior fonte de 

recurso aplicada no período considerado no Levantamento, 83,63%) nas 

gestões dos entes federados e de seus respectivos sistemas de ensino. 

4. CONCLUSÃO  

O presente trabalho consistiu em um Levantamento acerca dos dispêndios na 

função Educação durante os exercícios de 2019 e 2021, de forma a identificar no 

período sob exame, a partir de elementos de despesa preestabelecidos, conforme 

detalhado na metodologia (ver item 1.2), as variações ocorridas, ou seja, se 

determinada despesa aumentou ou diminuiu. 

Buscou-se disponibilizar para gestores, sociedade civil e órgãos de controle um 

recorte da forma como foram empregados os recursos públicos destinados à 

educação durante a pandemia de COVID-19 (meses de janeiro a agosto de 2021) em 

comparação ao pré-pandemia 19 (meses de janeiro a agosto de 2019). 

Desta forma, considerando-se o volume de recursos empregados verificou-se 

que houve aumento dos gastos, no período sob exame, em relação a cinco dos dez 

elementos de despesa considerados, a saber: Vencimentos e Vantagens Fixas – 
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Pessoal Civil, Obrigações Patronais, Locação de Mão-de-Obra2, Contratação por 

Tempo Determinado e Despesas de Exercícios Anteriores. 

No que tange à evolução dos gastos na função Educação entre os municípios 

analisados, conforme destacado na metodologia do presente trabalho, a tabela a 

seguir apresenta uma síntese das variações ocorridas no âmbito de cada elemento de 

despesa:  

 

Tabela 1: Quantitativo de municípios nos quais houve aumento ou redução dos gastos, na comparação 

entre 2019 e o mesmo período de 2021, por elemento de despesa. 

Elemento de Despesa Quantidade de municípios 
com aumento dos gastos 

Quantidade de municípios 
com redução dos gastos 

Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 197 25 

Obrigações Patronais 175 47 

Material de Consumo 44 178 

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 36 186 

Locação de Mão-de-Obra 3 0 

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 69 153 

Contratação por Tempo Determinado 72 45 

Obras e Instalações 70 97 

Despesas de Exercícios Anteriores 65 88 

Equipamentos e Materiais Permanentes 115 96 

 

5. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Ante o exposto, considerando tudo que restou esposado no presente Relatório 

de Levantamento, bem como que o processo de levantamento não possui o escopo 

de punição, responsabilização ou determinação (vide artigo 181 do Regimento desta 

Corte de Contas), a DFESP1 sugere a adoção das seguintes providências, com fulcro 

no artigo 318 e seguintes da Resolução TCE-PI nº 13/11 (Regimento Interno do TCE-

PI): 

a) Envio dos autos ao Ministério Público de Contas, tendo em vista o 

disposto no artigo 247 do RITCE e art. 5º, V, da Resolução TCE/PI nº 

10/2020; 

b) Autorização da publicação das presentes análises, bem como dos 

demais meses do exercício de 2021 a serem apurados pela DFESP1, nos 

Painéis do site do Tribunal do Estado do Piauí; 

c) Após o cumprimento das providências sugeridas acima, arquivamento 

do presente feito, considerando que o conhecimento produzido será 

utilizado como subsídio para futuras fiscalizações da DFESP1. 

                                                           
2
 No âmbito desse elemento de despesa, apenas 03 municípios apresentaram dispêndios nos meses de janeiro 

a agosto de 2019 e 2021 na função Educação. 
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É o relatório. 

 

Teresina (PI), 20 de dezembro de 2021.  

 

(assinado digitalmente) (assinado digitalmente) 

Caroline de Lima Santos Ricardo de Sousa Mesquita 

Auditora de Controle Externo Auditor de Controle Externo 

VISTO: 

 
 

(assinado digitalmente) (assinado digitalmente) 

Carolline Leite Lima Nascimento Gilson Soares de Araújo 

Auditora de Controle Externo Auditor de Controle Externo 

Chefe da DFESP 1 Diretor da DFESP 
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