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“Institui o Programa Municipal Dinheiro Direto na 
Escola – PMDDE, e dá outras providências." 

 
 
 

        ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no 
exercício de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte lei: 
 

Artigo 1º- Fica instituído, no âmbito da Secretaria Municipal da Educação, o 
sistema de repasse de recursos financeiros, por meio de convênio, destinados às Unidades 
Escolares Municipais, garantido-lhes autonomia de gestão financeira, para o ordenamento e 
execução de gastos rotineiros destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino que 
passa a ser denominado Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola – PMDDE. 
 

§ 1º. Para a implantação e desenvolvimento do Programa, fica a Secretaria 
Municipal da Educação, autorizada a celebrar convênios com as Unidades Executoras para o 
repasse dos recursos financeiros às Unidades Educacionais Públicas Municipais. 
 

§ 2º. Os recursos financeiros a serem repassados são os provenientes do 
orçamento do Município.  

 
§ 3º. O repasse de recursos financeiros será efetuado de forma direta às Unidades 

Municipais de Ensino, por meio de depósito em conta corrente específica, em nome da 
Unidade Executora, mediante a aprovação de plano de trabalho pelo Conselho de Escola da 
Unidade Educacional. 

 
§ 4º. Para os efeitos desta Lei, denomina-se Unidade Executora as Associações de 

Pais e Mestres – APM, entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, sem 
fins lucrativos. 
 

Artigo 2º- O Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola – PMDDE tem 
como objetivos a liberação de recursos financeiros para manter, reparar e melhorar a 
infraestrutura física e pedagógica escolar, reforçar a autogestão nos planos financeiros, 
administrativo e didático, bem como contribuir para a elevação dos índices de desempenho 
da educação básica em cada Unidade de Ensino. 
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Artigo 3º- Os recursos transferidos à conta do Programa serão destinados à 

cobertura de despesas que concorram para a garantia de funcionamento e de pequenos 
investimentos das escolas beneficiárias, tais como: 

 
I - Aquisição de material de consumo, materiais didático-pedagógicos, 

administrativos, de conservação do prédio, do mobiliário e dos equipamentos existentes; 
 
II - Pagamento de prestação de serviços eventuais, tanto para fins 

administrativos, quanto pedagógicos, desde que balizados pelo Projeto Político-Pedagógico 
da Escola; 

 
III – Aquisição de material de consumo necessário ao funcionamento da Escola; 
 
IV – Desenvolvimento de projetos, atividades pedagógicas e educacionais; e 
 
V - Realização de pequenos reparos no Estabelecimento de Ensino, desde que 

previamente encaminhados e autorizados pela Secretaria Municipal de Educação; 
 
§ 1º. O valor total do repasse concedido a cada Unidade de Ensino, bem como o 

número de parcelas, será definido anualmente por meio de Decreto e terá como base de 
cálculo o número de alunos matriculados na Unidade Escolar, extraído do censo escolar do 
ano anterior ao exercício do efetivo repasse. 

 
§ 2º. O valor mensal a ser repassado para a Unidade Executora, será de R$ 5,00 

(cinco) reais por aluno em período parcial, e R$ 8,00 (oito) reais por aluno em período 
integral, de acordo com o disposto no final do § 1º do artigo 3º, a partir da assinatura do 
convênio. 

 
Artigo 4º- Os recursos destinados ao Programa Municipal Dinheiro Direto na 

Escola - PMDDE serão liberados pela Secretaria Municipal de Fazenda, conforme 
cronograma definido pela Secretaria Municipal de Educação, mediante requisição do 
ordenador de despesa, identificando o valor e o nome do responsável pelo recebimento. 

 
Artigo 5º- A Entidade Executora deverá manter os recursos financeiros em conta 

bancária específica efetuando saques somente para pagamentos das despesas decorrentes da 
execução do Plano de Trabalho ou para a aplicação no mercado financeiro.  
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§ Único: Os pagamentos a que se refere este artigo deverão ser obrigatoriamente 
realizados por meio de cheque nominativo ou ordem bancária ao credor.  

 
Artigo 6º- As Unidades Executoras empregarão os recursos realizando prévia 

pesquisa de preços, com no mínimo 3 (três) orçamentos, com o objetivo de assegurar bens e 
serviços de qualidade, pelo menor preço. 

 
Artigo 7º- As transferências de recursos à conta do Programa dependerão da 

apresentação e comprovação, por parte da Unidade Executora, dos seguintes documentos: 
 
I - Cópia autenticada do Estatuto Social, acompanhado da Ata da última eleição 

da diretoria;  
 

II – Certificação da Unidade Executora como entidade de utilidade pública e/ou 
entidade beneficente de assistência social; 

 
III – Cópia de inscrição do CNPJ; 

 
IV – Certidão Negativa de Débito ou certidão positiva, com efeito, de negativa 

das Fazendas Federal, Estadual e Municipal (Mobiliário e Imobiliário) do Município sede do 
proponente; 
 

V – Ata de elaboração e aprovação do Plano de Trabalho pelo Conselho de 
Escola;  

VI – Cópia da ata da assembléia de eleição e posse dos membros do Conselho de 
Escola, juntamente com a portaria de nomeação do Diretor da Escola Municipal; e 
 

VII - Certidões Negativas de débitos no INSS e FGTS.  
 
Artigo 8º- O saldo financeiro dos recursos transferidos deverão ser aplicados em 

caderneta de poupança ou Fundo de Aplicação, se a previsão do seu uso for igual ou superior 
a um mês. 

 
Parágrafo Único - As receitas obtidas em função das aplicações efetuadas serão, 

obrigatoriamente, computadas a crédito do objeto da transferência e aplicadas, 
exclusivamente, em sua finalidade, na forma definida no art. 2º, devendo constar dos 
documentos e demonstrativos que integram a prestação de contas. 

 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 
 

ESTÂNCIA BALNEÁRIA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 

 

 

L E I 

 

Nº 2345/2015 
 

 4 
 

 

 

Artigo 9º- A Secretaria Municipal da Educação deverá proferir decisão 
aprovando ou rejeitando a prestação de contas mensais de cada escola. 

 
Artigo 10- Os repasses dos recursos à Unidade Executora serão suspensos, nas 

seguintes hipóteses: 
 
I - Não tenha havido prestação de contas dos recursos recebidos no período 

anterior; e 
 
II - Tenha a prestação de contas sido rejeitada pela Secretaria Municipal de 

Educação. 
 
Artigo 11- Ocorrendo irregularidade na prestação de contas apresentada pela 

Unidade Executora, a Secretaria Municipal de Educação efetuará as diligências cabíveis, 
concedendo prazo para a sua regularização. 

 
Artigo 12- Permanecendo irregulares as contas apresentadas, serão acionados 

cível e criminalmente os responsáveis pela Unidade Executora. 
 
Artigo 13- É vedada a aplicação de recursos financeiros na contratação de 

pessoal, mesmo que temporariamente. 
 
Artigo 14- As atividades exercidas na Unidade Executora não serão 

remuneradas. 
 
Artigo 15- A prestação de contas do Programa Municipal Dinheiro Direto na 

Escola – PMDDE será efetuada até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao recebimento 
do recurso. 

 
Artigo 16- A aplicação dos recursos do PMDDE está condicionada à obediência 

aos preceitos contidos nas Leis nº 4.320/64, nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94 e seus 
modificativos. 

 
Artigo 17- O recurso financeiro repassado para o Programa Municipal Dinheiro 

Direto na Escola – PMDDE não poderá ser utilizado para: 
 

I. Contratação de pessoal, mesmo que temporariamente; 
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II. Pagamento de multas; 
 

III. Pagamento de impostos; 
 

IV. Tarifas bancárias provenientes de movimentação indevida de conta corrente; 
 

V. Serviço com contador; 
 

VI. Aquisição de gêneros alimentícios, incluindo aquisição de guloseimas, lanches 
ou a contratação de serviço de buffet; 

 
VII. Aquisição de medicamentos; 

 
VIII. Pagamento de combustíveis, de gás de cozinha, de materiais para manutenção 

de veículos, de transportes para desenvolver ações administrativas, serviços de 
táxi, pedágio e estacionamento; 

 
IX. Para pagamento de transporte, alimentação e hospedagem de participantes em 

cursos, congressos e seminários aprovados pelo Conselho da Escola e inseridos 
no projeto pedagógico da Unidade Educacional; 

 
X. Pagamento de água, luz, telefone, aluguel, multas, juros;   

 
XI. Taxas de qualquer natureza; e 

 
XII. Aquisição de material permanente. 

 
Artigo 18- O saldo não utilizado, não poderá ser reprogramado para o ano 

subseqüente, devendo ser devidamente devolvido aos cofres públicos, no prazo estipulado 
pela Secretaria Municipal da Educação. 

 
Artigo 19- Fica vedada a guarda dos recursos recebidos em conta bancária 

particular de pessoa física.  
 
Artigo 20- Fica o Município autorizado a suspender o repasse dos recursos do 

Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola – PMDDE à Unidade Executora que: 
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I. Deixar de efetuar a prestação de contas conforme prazo e condições 
estipulada; 

 
II. Deixar de cumprir as orientações estabelecidas nesta Lei e em legislação 

suplementar sobre a aplicação dos recursos públicos; e 
 

III. Tiver suas prestações de contas rejeitadas pela Secretaria Municipal de 
Educação. 

 
Artigo 21- As despesas da presente lei, correrão por conta da dotação 

orçamentária: 33.50.43.00.00 – (ENSINO FUNDAMENTAL) Despesa: 55709.03 
Departamento  de Planejamento; 33.50.43.00.00 – (ENSINO INFANTIL)  Despesa: 589      
09.03 Departamento de Planejamento; 
 

Artigo 22- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar a 
presente Lei, por Decreto, se necessário, para sua melhor aplicação. 

 
Artigo 23- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 
São Sebastião,      17        de setembro de 2015. 

 
 
 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito  

 
 
 
 
 
 
 

Registrada em livro próprio, e publicada por afixação data supra. 
Projeto de Lei  nº  43/2015 

SEDUC/SAJUR/nsa 


