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Objetivos e Escopo da Frente Melhoria do 
Gasto Público

OBJETIVO INTERMEDIÁRIO
Fomentar a transparência de dados e informações; a disponibilidade de dados; a integração dos
sistemas; e a comparabilidade de dados entre estados na gestão educacional.

OBJETIVO FINAL
Apoiar as Secretarias Estaduais de Educação a analisar seus custos e realizar reflexão crítica para
uma gestão orçamentária eficiente e que possibilite maior equidade na alocação dos recursos.

ESCOPO
Propomos a continuidade dessa frente com foco no tema de despesas e análise de custos em
educação. Isso será fundamental para garantir uso eficiente dos recursos, decisões baseadas em
evidências e capacidade de análise crítica por parte dos estados visando o aumento da equidade
em educação.



Retrospectiva da Frente Melhoria do 
Gasto Público

Set/2017:
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2ª Vídeo 

Conferência 

com os 

técnicos

Out/2018
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Retrospectiva da Frente Melhoria do 
Gasto Público

1ºsem/2019
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técnicos dos 

estados

(grande 

rotatividade)

Jul/2019
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Vídeo 
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Alinhamento 

estratégico e 
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Frente 
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Coleta dos 

QDDs e apoio 

virtual 

Construção da agenda 2020



Atividades e Produtos da Frente Melhoria do 
Gasto Público

✓ Atualização de banco de dados com despesas em educação (funções/subfunções, elementos de despesa e
fontes) nos estados

✓ Atualização do estudo comparativo das despesas estaduais em educação

✓ Planos de Ação dos estados para avançar nas diretrizes e metas pactuadas (Ver Anexo I)

✓ Documento sistematizando os parâmetros de reporte orçamentário pactuados entre os estados

✓ Encontros da Frente em 2020 para apresentação de resultados e novas pactuações – criação de rede


