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L E I 
Nº 2828/2021 

 
 

“Autoriza o Poder Executivo a instituir o 
Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola – 
PMDDE, e dá outras providências”. 
 

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito do Município 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 Termos de Colaboração, 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 firmar parceria por meio de Termo de Colaboração com as Associações de Pais e 

Mestres - APM 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 Associações de 

Pais e Mestres – APM, por meio de depósito em conta corrente específica, em nome da entidade, 

mediante a aprovação do plano de trabalho pela Diretoria da entidade, Conselho de Escola, Comissão de 

Seleção, Monitoramento e Avaliação das Parcerias – SEDUC e Gestor da Parceria. 

 

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 e materiais 

administrativos;  

II. Aquisição de material para conservação do prédio, do mobiliário e dos equipamentos 

existentes; 

III. Pagamento da prestação de serviços de acesso e/ou melhoria de acesso à internet para 

a comunidade escolar; 

IV. Pagamento da prestação de serviços eventuais, tanto para fins administrativos, quanto 

pedagógicos, desde que balizados pelo Projeto Político-Pedagógico da Escola e previstos 

no Plano de Trabalho; 

V. Desenvolvimento de projetos, atividades pedagógicas e educacionais;   

VI. Realização de pequenos reparos no estabelecimento de ensino, desde que previamente 

encaminhados e autorizados pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

Parágrafo único- O valor total do repasse concedido a cada entidade, bem como o número 

de parcelas, será definido 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. 

 

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

PMDDE serão liberados pela Secretaria Municipal da Fazenda, conforme cronograma definido pela 

Secretaria Municipal da Educação, mediante requisição do ordenador de despesa, identificando o valor e 

o nome do responsável pelo recebimento. 

 

Artigo 5º- A entidade deverá manter os recursos financeiros em conta bancária específica 

efetuando transferências somente para pagamentos das despesas decorrentes da execução do Plano de 

Trabalho ou para a aplicação no mercado financeiro. 
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Artigo 6º- As entidades empregarão os recursos realizando prévia pesquisa de preços, com 

no mínimo 03 (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 entidade, dos seguintes documentos: 

 

I. Cópia, autenticada, do Estatuto registrado e de eventuais alterações ou certidão de 

existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil;  

II. Projeto Descritivo; 

III. Ata de elaboração e aprovação do Plano de Trabalho pelo Conselho de Escola; 

IV. Cópia, autenticada, da Ata de eleição do quadro dirigente atual e Conselho de Escola; 

V. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;  

VI. CPF e RG do representante legal da entidade;  

VII. Prova de Regularidade fiscal com a Fazenda Federal, abrangendo as contribuições 

sociais;  

VIII. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual;  

IX. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal;  

X. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular; 

XI. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 5452, de 1º de maio de 1943 (CNDT);  

XII. Relação nominal atualizada dos dirigentes e conselheiros da entidade, com endereço, 

número e órgão expedidor da cédula de identidade – RG, número de registro no cadastro de 

Pessoas Físicas – CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil, de cada um deles, bem 

como o período de atuação de cada membro;  

XIII. Certidão contendo o nome do contador responsável pela entidade e respectiva cópia da 

certidão de regularidade do Conselho Regional de Contabilidade; 

XIV. Declaração de capacidade administrativa, técnica e gerencial para execução ou 

manutenção das ações previstas no projeto; 
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XV. Declaração de que providenciará a abertura de conta corrente específica; 

XVI. Declaração de que os dirigentes da entidade não são agentes políticos; 

XVII. Declaração que a entidade se compromete a atender a Lei Federal nº 12.527/2011 e dar 

publicidade ao objeto pactuado; 

XVIII. Declaração de adimplência com o Poder Público Municipal; 

XIX. Declaração informando a data de início das atividades da entidade; 

XX. Declaração que a entidade se compromete em aplicar os recursos repassados de acordo 

com o art. 51 e § único da Lei nº 13.019/2014, bem como prestar contas na forma dos 

artigos 63 a 68 da mesma Lei; 

XXI. Prova de regularidade junto à Comissão de Seleção, Monitoramento e Avaliação das 

Parcerias – SEDUC e Gestor da Parceria; 

XXII. Certidão Negativa de Distribuição Judicial Criminal dos Dirigentes da Entidade; 

XXIII. Certidão Negativa de Distribuição Judicial Cível da Entidade. 

 

Artigo 8º- A Secretaria Municipal da Educação, por meio da Comissão de Seleção, 

Monitoramento e Avaliação das Parcerias e Gestor da Parceria, deverá proferir decisão aprovando ou 

rejeitando a prestação de contas mensais de cada entidade, e deverá encaminhar para manifestação e 

parecer do Conselho Municipal de Educação. 

 

Artigo 9º- Os repasses dos recursos à entidade serão suspensos, nas seguintes hipóteses: 

 

I. Não tenha havido prestação de contas dos recursos recebidos no período anterior;  

II. Tenha a prestação de contas sido rejeitada pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

Artigo 10- Ocorrendo irregularidade na prestação de contas apresentada pela entidade, a 

Secretaria Municipal de Educação efetuará as diligências cabíveis, concedendo prazo para a sua 

regularização. 

 

Artigo 11- Permanecendo irregulares as contas apresentadas, serão acionados cível e 

criminalmente os responsáveis pela entidade. 
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Artigo 12- As atividades exercidas pela Diretoria na entidade não serão remuneradas. 

 

Artigo 13 - 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 14 - A aplicação dos recursos do Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola – 

PMDDE está condicionada à obediência aos preceitos contidos nas Leis nº 4.320/64 e nº 13.019/2014 e 

alterações. 

 

Artigo 15- 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; 

II. Pagamento de multas; 

III. Pagamento de impostos; 

IV. Aquisição de gêneros alimentícios, incluindo aquisição de guloseimas, lanches ou a 

contratação de serviços de buffet; 

V. Aquisição de medicamentos;  

VI. Pagamento de combustíveis, de gás de cozinha, de materiais pra manutenção de 

veículos, de transportes para desenvolvimento de ações administrativas, serviços de táxi, 

pedágio e estacionamento;  

VII. Para pagamento de transporte, alimentação e hospedagem de participantes em cursos, 

congressos e seminários aprovados pelo Conselho da Escola e inseridos no Projeto Político 

Pedagógico da Unidade Educacional;  

VIII. Pagamento de água, luz, aluguel;  

IX. Aquisição de material permanente;  

X. Aquisição de material de limpeza; 

XI. Taxas de qualquer natureza. 

 

Artigo 16- Na ocorrência da finalização do Termo de Colaboração, o saldo não utilizado 

deverá ser devolvido aos cofres públicos, no prazo estipulado pela Secretaria Municipal da Educação. 
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Artigo 17- Fica vedada a guarda dos recursos recebidos em conta bancária particular de 

pessoa física. 

Artigo 18- Fica o Município autorizado a suspender o repasse dos recursos do Programa 

Municipal Dinheiro Direto na Escola – PMDDE à entidade que: 

 

I. Deixar de efetuar a prestação de contas conforme prazo e condições estipuladas; 

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

sobre a aplicação dos recursos públicos; 

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

 

Artigo 19 - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão pelas dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

 

Artigo 20 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar a presente Lei, por 

Decreto, se necessário, para sua melhor aplicação. 

 

Artigo 21 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as Leis n.º 

2.345/2015 e 2.438/2017.  

                           São Sebastião, 02 de setembro de 2021. 

 
 

 
 
 

FELIPE AUGUSTO 

Prefeito 


