
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA - PARÁ.

GABINETE DO PREFEITO

MENSAGEM DE LEI N° 089/2020 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020

Senhores Membros da Câmara Municipal,

Temos a honra de submeter à apreciação do Vossas Excelências
o Projeto de Lei que autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial ao Orçamento
Geral do Município de Floresta do Araguaia, no valor de R$ 32.220,00 ( trinta e dois mil,
duzentos e vinte reais ), proveniente do recebimento de recursos do Programa Estadual de
Alimentação Escolar no Estado do Pará - PEAE/PA.

É de conhecimento público que a atual gestão assumiu o
compromisso juntamente com o Governo do Estado do Pará aderindo ao Programa
Estadual de Alimentação Escolar no Estado do Pará - PEAE/PA e que os recursos já estão
depositados em conta especifica do programa necessitando assim de realização de
licitação e dotação orçamentaria especifica pró programa, urge assim a necessidade de
criação do credito especial por não.haver dotação orçamentaria especifica para atender o
programa.

Assim sendo, levamos ao conhecimento desta Egrégia Casa
Legislativa e aguardamos que os Nobres Vereadores o apreciem e o aprovem, com a
dispensa dos interstícios regimentais, em caráter de URGÊNCIA URGENTÍSSIMA, face a
relevância da matéria, principalmente para adequação do Orçamento do Município motivo
pelo qual requeremos, respeitosamente, a convocação e sessão extraordinária na forma
regimental.

Firmes no propósito de sempre contribuir para o desenvolvimento
de nosso Município, renovamos os votos de estima e consideração a todos os membros
dessa Casa.

Atenciosamente

Recebido na *>ecretaná t

Adélio dos/Safvtos de Sousa

Prefeito Municipal

.ha
Secretária
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PROJETO DE LEI MUNICIPAL N° 549/2020 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020.

"DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO DO CHEFE DO PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL A PROCEDER À ARBETURADE
UM CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO
GERAL DO MUNICÍPIO, NO VALOR DE R$ 32.220,00
(TRINTA E DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS)."

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA - PA, no uso e gozo
de suas atribuições legais e em obediência aos dispositivos legais faço saber que a Câmara
Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

/A
Art. ' Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder â

abertura de um Crédito Adicional Especial ao Orçamento Geral do Município, no valor de
R$ 32.220,00 ( trinta e dois mil, duzentos e vinte reais ), proveniente do recebimento de
recursos do Programa Estadual de Alimentação Escolar no Estado do Pará - PEAE/PA, na
forma abaixo especificada:

I 1 - Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia.

II 05 - Sec. Munic. de Educ. Cultura e Desporto.

12.306.0003.2.087 - Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEAE/PA.

3.3.90.30.00 - Material de Consumo 32.220,00.

Total 32.220,00.

'V- '^T
Artigo 2.° A cobertura do credito especial a que se refere o artigo anterior se fará através

da anulação parcial das seguintes dotações orçamentaria.' i Y *
1 1 - Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia.

1 1 05 - Sec. Munic. de Educ. Cultura e Desporto.

12.365.0131.2.035 - Manutenção do Programa Brasil Carinhoso.

3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 3.000,00.

11 - Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia.

1105 - Sec. Munic. de Educ. Cultura e Desporto.
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12.365.0131.2.035 - Manutenção do Programa Brasil Carinhoso.

3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Física. 3.000,00.

11 - Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia.

1105 - Sec. Munic. de Educ. Cultura e Desporto.

12.365.0131.2.035 - Manutenção do Programa Brasil Carinhoso.

3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídica. 13.100,00.

1 1 - Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia.

1 1 05 - Sec. Munic. de Educ. Cultura e Desporto.

12.365.0131.2.035 - Manutenção do Programa Brasil Carinhoso.

4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente. 13.100,00.

Total R$ 32,220,00.

.
Art3°Esta lei seguirá todas as condicionantes estabelecidas na Lei Municipal n.° 538/2019
de 30 de dezembro de 2019 - Lei Orçamentaria Anual (LOA 2020).

Art. 4° Fica autorizado o poder executivo a transferir, remanejar e suplementar, o credito
adicional especial aqui criado no mesmo percentual autorizado na Lei Municipal n.°
538/2019 de 30 de dezembro de 2019 - Lei Orçamentaria Anual (LOA 2020).

Art. 5° Fica modificado a Lei Municipal n° 483/2017 de 31 de julho de 2017 - Plano
Plurianual, bem como a Lei Municipal n.° 532/2019 das Diretrizes Orçamentarias DE 29 de
outubro de 2019. nos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito no artigo 1° e
2° desta lei. .

* ^B^ ^^^ *«l

Art 6° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA - PA,
aos 19 dias do mês de fevereiro de 2020.

/ímt*+^-
Adélio dóá&antos de Sousa

Prefeito Municipal
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EXECUTIVO

GABINETE DO GOVERNADOR

DECRETO
O GOVERNADOR DO ESTADO RESOLVE:
nomear, de acordo com o art. 6°, inciso II, da Lei n°. 5.810, de 24 de
Janeiro de 1994, combinado com a Lei n°. 7.543, de 20 de julho de 2011,
YOUSSEF ABDUL MASSIH NETO para exercer o cargo em comissão de
Assessor Especial I.
PALÁCIO DO GOVERNO, 12 DE JULHO DE 2019.

HELOER BARBAI HO
Governador do Estado

D E C R E T O N» 216, DE 12 DE JULHO DE 2019
Regulamenta o Programa Estadual de Alimentação Escolar no Estado do
Pará (PEAE/PA), instituído pela Lei Estadual n° 8.847, de 9 de maio de
2019.
0 GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições que lhe
são conferidas pelo art. 135, incisos V e VII, alínea "a", da Constituição
Estadual, e tendo em vista o disposto no art. 11 da Lei n° 8.847, de 9 de
maio de 2019,
D E C R E T A :

I
Art. 1° O Programa Estadual de Alimentação Escolar no Estado do Pará
(PEAE/PA), instituído pela Lei Estadual n° 8.847, de 9 de maio de 2019,
será implementado de acordo com a regulamentação estabelecida neste
Decreto.

CAPÍTULO I
DO OBJETIVO E DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA

Art. 2° O PEAE/PA tem por objetivo oferecer alimentação escolar aos
alunos de ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens
e adultos da rede pública estadual, por meio de repasse de recursos
financeiros diretamente aos Municípios que realizem nas suas respectivas
áreas de circunscrição, a aquisição de géneros alimentícios, preparo e
fornecimento de alimentação escolar para os estabelecimentos da rede
pública estadual de ensino, como garantia de acesso à escola e de
permanência no processo de escolarização até sua conclusão.

CAPÍTULO II
DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DO PROGRAMA

Art. 3° Participam do PEAE/PA:
1 - o Estado do Pará, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação,
como órgão responsável pela normatização, assistência financeira,
transferência de recursos, acompanhamento, fiscalização e análise da
prestação de contas dos recursos repassados pelo Programa;
II - os Municípios do Estado do Pará, por intermédio do Executivo Municipal,
como entes executores, responsáveis pelo recebimento, execução e prestação
de contas dos recursos financeiros transferidos pela Secretaria de Estado de
Educação à conta do PEAE/PA.

CAPÍTULO III
DA HABILITAÇÃO AO PROGRAMA

Art. 4° Para participar do PEAE/PA, o Município deverá se habilitar no
l Programa, mediante a assinatura de um Termo de Adesão a ser celebrado
com o Estado, de acordo com o Anexo Único.
§ 1° O Termo de Adesão de que trata o caput terá vigência de l (um) ano
e a sua prorrogação dar-se-á de forma automática.
§ 2° O Município poderá desistir da Adesão a qualquer tempo, resguardada
a manutenção do fornecimento de alimentação escolar até o término do
ano letivo em curso, devendo apresentar manifestação do interesse na
retirada do Programa com 60 (sessenta) dias de antecedência.

CAPÍTULO IV
DA TRANSFERÊNCIA, MOVIMENTAÇÃO

E OPERACIONALIZAÇÃO DOS
RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA

Art. 5° A transferência dos recursos financeiros no âmbito do PEAE/PA
será feita de forma descentralizada e automática para os Municípios
integrantes do Programa, sem necessidade de convénio, ajuste, acordo,
contrato ou instrumento congénere.
Art. 6° O valor dos recursos do PEAE/PA a ser repassado a cada Município
obedecerá aos critérios estabelecidos na Lei Estadual n° 8.847, de 2019.
Parágrafo único. O cálculo do montante de recursos financeiros a ser
destinado aos Municípios será publicado até 31 de janeiro de cada exercício
financeiro, mediante portaria da Secretaria de Estado de Educação,
sempre observado o montante de recursos disponíveis para este fim na Lei
Orçamentaria Anual e em eventuais créditos suplementares devidamente
autorizados.
Art. 7° Os valores apurados serão transferidos diretamente aos Municípios,
em 10 (dez) parcelas mensais no curso do ano letivo vigente.
Art. B° Os recursos financeiros serão creditados, mantidos e geridos em
contas correntes específicas abertas no Banco do Estado do Pará S.A.
(BANPARÁ).
§ 1° O documento comprobatório da abertura da conta corrente deverá
ser encaminhado oficialmente ã Secretaria de Estado de Educação, no
prazo de 10 (dez) dias, cuntados a partir da data de adesão.

§ 2° As contas correntes abertas na forma estabelecida no caput devem
possuir a seguinte denominação: SEDUC/PEAE-PA/NOME DO EXECUTIVO
MUNICIPAL
§ 3° Enquanto não utilizados pelo Município, os recursos transferidos
deverão ser, obrigatoriamente, aplicados em fundo de aplicação financeira
de curto prazo ou em operação de mercado aberto, lastreada em títulos
da dívida pública federal.
§ 4° As aplicações financeiras de que trata o § 3° deverão ocorrer
na mesma conta corrente e instituição bancária em que os recursos
financeiras do Programa foram creditados pela Secretaria de Estado de
Educação.
§ 5° A movimentação de recursos da conta corrente específica do
Programa deve se realizar exclusivamente por transferência eletrònica e
somente será permitida para pagamento de despesas previstas no art. 14
deste Decreto ou para aplicação financeira.
§ 6° O produto das aplicações financeiras deverá ser computado a crédito
na conta corrente específica do Programa pertencente ao Município, aplicado
exclusivamente no custeio do objeto do Programa e fica sujeito às mesmas
condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos pela
Secretaria de Estado de Educação aos Municípios.
§ 7° A aplicação financeira, na forma prevista nus §§ 3° e 4°, não
desobriga o Município a efetuar as movimentações financeiras do Programa
exclusivamente por intermédio da conta corrente aberta para este fim.
§ 8° Os recursos da conta específica do PEAE-PA-EXECUT1VOMUNICIPAL
só poderão ser movimentados pelo Ordenador de Despesas ou por servidor
expressamente designado pelo Prefeito Municipal para esta finalidade.
§ 9° A delegação a que se refere o § 8° deste dispositivo não transfere
a responsabilidade pessoal e direta do gestor municipal e não exime de
responsabilidade o servidor designado por quaisquer irregularidades que
venha a praticar.
Art. 9° Os Municípios deverão incluir em seus respectivos orçamentos
anuais os recursos recebidos para a execução do PEAE/PA.
§ 1° Os recursos recebidos à conta do Programa serão utilizados no exercício
financeiro em que forem creditados no objeto de sua transferência.
§ 2° O saldo de recursos do exercício anterior apurado no balanço
patrimonial como superavit deverá ser utilizado no exercício seguinte,
mediante abertura de crédito adicional, com estrita observância do objeto
de sua transferência.
Art. 10. Os valores transferidos no âmbito do PEAE/PA não serão
considerados pelos Municípios no cômputo dos 25% (vinte e cinco por cento)
mínimos da receita proveniente de impostos, compreendida a proveniente
de transferências, devidos à manutenção e ao desenvolvimento do ensino,
por força do disposto no art. 212 da Constituição Federal.
Art. 11. A Secretaria de Estado de Educação divulgará a
transferência dos recursos financeiros destinados ao PEAÊ/PA, na
infprnet, no endereço eletrónlco www.seduc.pa.gov.br.

CAPÍTULO V
DA REVERSÃO E DEVOLUÇÃO DE VALORES
À SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Art. 12. A Secretaria de Estado de Educação tem o dever de reaver os
valores transferidos indevidamente ou quando constatada irregularidade
ria execução do Programa, mediante solicitação ao Município do estorno
dos correspondentes valores, ou por meio de descontos nos repasses
futuros, devendo sempre ser respeitado o contraditório e a ampla defesa.
§ 1° Inexistindo saldo suficiente nas contas ern que os recursos foram
depositados e não havendo transferências a serem efetuadas, os Municípios
ficarão obrigados a restituir à Secretaria de Estado de Educação, no prazo
de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, os recursos
creditados indevidamente ou irregularmente utilizados, acrescidos de
juros e correção monetária.
§ 2 o Os juros e a correção monetária, quando for o caso, incidirão a
partir da data do recebimento indevido do recurso ou da irregularidade,
conforme o caso.
Art. 13. As devoluções de valores decorrentes de repasses efetuados pela
Secretaria de Estado de Educação no âmbito do PEAE/PA, seja qual for o fato
gerador, deverão ser efetuadas por meio de depósito bancário ou transferência
eletrônica em agências do BANPARÁ, por meio de conta específica, disponível
no endereço eletrõnico www.seduc.pa.gov.br, no qual deverão ser indicados o
CNPJ, o nome e o endereço do Município.
§ 1° Os valores referentes às devoluções de que trata o caput deste
artigo deverão ser registrados no formulário de prestação de contas, com
respectivos comprovantes bancários para apresentação à Secretaria de
Estado de Educação.
§ 2° Eventuais despesas bancárias decorrentes das devoluções de
recursos à Secretaria de Estado de Educação correrão às expensas do
Município depositante, não podendo ser consideradas como resultantes da
execução do Programa para fins de prestação de contas.

CAPÍTULO VI
DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA

Art. 14. Os recursos repassados à conta do PEAE/PA serão utilizados
exclusivamente no pagamento de alimentação escolar, destinando-se:
I - ao pagamento de despesas com aqusção de géneros adrnentídDs e gás de
cozinha;
II - à implementação de outros mecanismos, não previstos no inciso
anterior, que viabilizem a oferta de alimentação escolar para os alunos do
ensino fundamentai, do ensino médio e da educação de jovens e adultos
da rede estadual, desde que previamente aprovados pela Secretaria de
Estado de Educação.
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§ 1° Na utilização dos recursos do PEAE/PA os Municípios deverão observar
os procedimentos previstos na legislação pertinente às contratações
públicas.
§ 2° Todos os documentos fiscais de despesas realiiadds com recursos
transferidos à conta do Programa devem ser devidamente identificactos
com o nome: SEDUC/PEAE-PA/NOME DO EXECUTIVO MUNICIPAL,
bern como todos aqueles documentos fiscais provenientes de despesas
realizadas com recursos de rendimento de aplicação financeira.
§ 3° O Executivo Municipal deverá notificar imediatamente a Secretaria
de Estado de Educação se constatar eventual transferência indevida ou
irregularidade na execução do Programa.

CAPÍTULO VII
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA

Art. 15. A prestação de contas do Ordenador de Despesas será constituída
de:
I - ofício de encaminhamento;
II - demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos
Efetuados, conforme modelo disponível no endereço eletrônlco www.
seduc.pa.gov.br;
III - relatório final quanto ò execução física e aplicação dos recursos transferidos;
IV - cópia dos extratos bancários da conta corrente e das aplicações
financeiras realizadas, com todo o movimento no exercício;
V - conciliação bancária da conta especifica do Programa, se for o caso,
conforme modelo disponível no endereço eletrônico www.seduc.pa.gov.br;
VI - cópia do(s) comprovante(s) de pagamento(s);
VII - cópia do(s) comprovante(s) de despesa(s);
VIII - cópia do(s) comprovante(s) de recolhimento do{s) imposto (s);
IX - cópia do ato que designou servidor para movimentação da conta
PEAE/PA/EXECUTIVO MUNICIPAL.
§ 1° O Executivo Municipal elaborará e remeterá à Secretaria de Estado de
Educação, até 28 de fevereiro do exercício subsequente ao do repasse, a
prestação de contas dos recursos financeiros recebidos à conta do PEAE/
PA, contendo os documentos a que se refere o caput deste artigo.
§ 2° Além da documentação relacionada no caput deste artigo, a Secretaria
do Estado de Educação poderá solicitar ao Ordenador de Despesas outros
documentos que julgar convenientes para subsidiar a análise da prestação
de contas do PEAE/PA,
§ 3° A Secretaria de Estado de Educação, por meio da Gerência de
Prestação de Contas, ao receber a documentação referente à prestação de
contas, providenciará a sua análise e adotará os seguintes procedimentos:
I - na hipótese de concordância corn os documentos apresentados pelo
Executivo Municipal, ou seja, confirmado o correto preenchimento, a
totalidade dos documentos exigidos e a idoneidade da documentação
apresentada, em conformidade com o estabelecido no caput deste artigo,
aprovará a prestação de contas;
II - na hipótese de discordância com os documentos apresentados pelo
Executivo Municipal, ou seja, confirmado erro de preenchimento, ausência
de documento(s) exigído(s) e/ou a falta de idoneidade da documentação
apresentada, em conformidade com o estabelecido no caput, notificará
o Município para, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da
data do recebimento da notificação, no exercício da ampla defesa e do
contraditório, apresentar recurso ã Secretaria de Estado de Educação ou
retíficação da prestação de contas; ou
ITI - na hipótese de ser identificado eventual erro no repasse dos recursos
pela Secretaria de Estado de Educação, não deverá o Executivo Municipal
arcar com quaisquer ónus decorrente deste erro.
§ 4° Caso seja provido o recurso a que se refere o inciso II do § 3° deste
artigo, a prestação de contas do Executivo Municipal será aprovada pela
Secretaria de Estado de Educação.
§ 5° Caso não seja provido o recurso a que se refere o inciso II do § 3°
deste artigo, a prestação de contas do Município não será aprovada pela
Secretaria de Estado de Educação que, se for o caso, estabelecerá o prazo
de 30 (trinta) dias para a devolução dos valores impugnados.
Ej 6° Na hipótese da não aprovação da prestação de contas ou da não
devolução dos valores impugnados no prazo estabelecido pela Secretaria
de Estado de Educação, será instaurada Tomada de Contas Especial nos
termos da lei e demais regulamentos vigentes.
§ 7° O Ordenador de Despesas, responsável pela prestação de contas,
que permitir a inserção ou inserir documentos ou declaração falsa ou
diversa da que deveria ser inscrita, com o fim de alterar a verdade sobre
os fatos, será responsabilizado civil, penal e administrativamente.
| 8° Constatados erros formais ou materiais considerados irrelevantes
no conjunto da prestação de contas, desde que estes não comprometam
o seu resultado, poderá a Gerência de Prestação de Contas aprovar as
contas do Município com ressalvas.
fj 9° Na hipótese da não apresentação da prestação de contas até a data
prevista no § 1° deste artigo, a Secretaria de Estado de Educação notificará
o Município, estabelecendo o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para
sua apresentação, sob pena de instauração de Tomada de Contas Especial
em desfavor do gestor responsável pela omissão.
Art. 16. O Município que não apresentar ou não tiver aprovada a prestação
de contas dos recursos financeiros por motivo de força maior ou caso
fortuito deverá apresentar as devidas justificativas à Secretaria de
Estado de Educação, sob pena de instauração da correspondente Tomada
de Contas Especial, inclusive em desfavor do Ordenador de Despesas
sucessor, na qualidade de corresponsável peio dano causado ao Erário
Estadual.
Art. 17. Na falta de apresentação da prestação de cortas por culpa ou
dolo do anterior Ordenador de Despesas do Executivo Municipal, deverá

0 Ordenador de Despesas que estiver no exercício do cargo apresentar,
obrigatoriamente, em conjunto com as justificativa mencionadas no
art. 16, cópia autenticada das representações protocolizadas junto ao
Ministério Público Estadual, ao Tribunal de Contas do Estado, e ao órgão
de controle interno municipal.
§ i° E de responsabilidade do Ordenador de Despesas sucessor a instrução
das representações mencionadas no caput com, no mínimo, os seguintes
documentos:
1 - qualquer documento disponível referente à transferência dos recursos,
inclusive extratos da conta corrente especifica do programa;
II - relatório das ações empreendidas com os recursos transferidos;
III - qualificação do ex-Ordenador de Despesa, inclusive com o endereço
atualizado, se houver.
§ 2° As representações de que trata o caput dispensam o Ordenador de
Despesa que estiver no exercício do cargo de apresentar à Secretaria de
Estado de Educação as certidões de acompanhamento do andamento das
ações adotadas.

CAPÍTULO VIII
DA FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

FINANCEIROS
Art. 18. A fiscalização da aplicação dos recursos financeiros relativos ao
PEAE/PA é de competência da Secretaria de Estado de Educação, por
intermédio das Unidades Seduc na Escola (USE), das Unidades Regionais
de Educação (URE) e das Unidades Escolares, mediante a realização de
auditorias, de inspeção e de análise de documentos e de processos que
originaram as prestações de contas.
§ 1° A Secretaria de Estado de Educação, as Unidades Seduc na Escola
e as Unidades Regionais de Educação realizarão nos Municípios, a cada
exercício financeiro, auditagem da aplicação dos recursos do Programa,
por sistema de amostragem, podendo requisitar documentos e demais
elementos que julgar necessários, assim como realizar fiscalização in loco
ou, ainda, delegar competência a outro órgão ou entidade estatal para
proceder à fiscalização.
§ 2° A fiscalização peta Secretaria de Estado de Educação, pelas Unidades
Seduc na Escola e pelas Unidades Regionais de Educação será deflagrada,
isoladamente ou em conjunto, de ofício ou quando for apresentada
denúncia formal de irregularidades no uso dos recursos públicos à conta
do Programa.
Art. 19. As despesas realizadas pelo Município serão comprovadas
mediante documentos originais ou equivalentes, na forma do art. 15,
devendo os recibos, faturas, notas fiscais e quaisquer outros documentos
comprobatórios ser emitidos em nome do Executivo Municipal,
devidamente identificados com o nome do PEAE/PA.
Parágrafo único. Os documentos a que se refere o caput deste dispositivo
deverão ser arquivados no Município, junto aos demonstrativos, aos
extratos da conta corrente e das aplicações financeiras e à conciliação
bancária, se for o caso, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da data
da aprovação da prestação de contas anual pela Secretaria de Estado
de Educação, referente ao exercício da liberação dos recursos, ficando
à disposição dos órgãos de Controle Interno e Externo, da Secretaria
de Estado de Educação, das Unidades Seduc na Escola e das Unidades
Regionais de Educação.

CAPÍTULO IX
DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA

Art. 20. A Secretaria de Estado de Educação adotará as providências para
apuração de responsabilidade de qualquer natureza do Ordenador de
Despesas e do Gestor designado pelo Prefeito Municipal, com referência
aos repasses dos recursos ã conta do PEAE/PA aos Municípios quando:
I - os recursos forem utilizados em desacordo com as normas estabelecidas
para a execução do Programa;
II - a prestação de contas for apresentada em desacordo com a forma e
0 prazo estabelecidos; e/ou
III - houver o descumprimento de qualquer preceito normativo.

CAPÍTULO X

DAS DENÚNCIAS
Art. 21. Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá apresentar denúncia
de irregularidades identificadas na aplicação dos recursos do PEAE/PA à
Secretaria de Estado de Educação, às Unidades Seduc na Escola e às
Unidades Regionais de Educação, ao Tribunal de Contas do Estado do Pará,
ao Ministério Público Estadual e ao controle interno municipal, contendo:
1 - exposição sumária do ato ou fato censurável, que possibilite
sua perfeita determinação;
II - a identificação do órgão da Administração Pública e do responsável por
sua prática, assim como a data do ocorrido.
Art. 22. As denúncias destinadas à Secretaria de Estado de Educação
também poderão ser dirigidas à Coordenação de Assistência ao Estudante,
no seguinte endereço eletrônico: cae@seduc.pa.gov.br.

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 23. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO, 12 de julho de 2019.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado
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ANEXO ÚNICO
TERMO DE ADESÃO

Eu,
portador do CPF/MF n°
n" expedida
residente e
Estado do

domiciliado na cidade de
Pará, à

, brasileiro,
Carteira de Identidade

bairro
_ , no uso das atribuições legais que me
foram conferidas e sob as penalidades da lei e, tomando por base a
Uei Estadual n° 8.847, de 9 de maio de 2019, que instituiu o Programa
Estadual de Alimentação Escolar (PEAE/PA) reafirmo, perante o Estado do
Pará, o compromisso de participar do referido Programa, como ente executor,
responsável pelo recebimento, execução e prestação de contas dos recursos
financeiros transferidos pela Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) à conta
do Programa PEAE/PA, com a finalidade de atender com alimentação escolar os
alunos da rede estadual de ensino deste município.
Nome do Município - PA, de de 2019.

(norne do prefeito)
Prefeito Municipal de
Informar:
1) dados bancários da conta específica
2) comprovante de residência e da condição de gestor municipal

D E C R E T O N» 217, DE 12 DE JULHO DE 2019

Altera e acrescenta dispositivos ao Decreto Estadual n° 847, de 8 de
janeiro de 2004, que regulamenta a Lei Estadual n° 6.572, de B de agosto
de 2003.
Q GOVERNADOR DO ESTADO Dp PARA, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo art. 135, incisos III e V, da Constituição Estadual, e
Considerando os termos do Convénio ICMS n° 65, de S de julho de 2018, que
incluiu o Estado do Pará nas disposições do Convénio ICMS n° 27, de 24 de
março de 2006;
Considerando o disposto no art. 11-C do Anexo IV do Decreto
Estadual n" 4.676, de 18 de junho de 2001;
Considerando o disposto no art. 14 da Lei Estadual n° 6.572, de 8
de agosto de 2003;
Considerando a validade dos Certificados de Enquadramento emitidos em
15 de junho de 2018, na forma e prazos estabelecidos no art. 15, inciso V,
alínea "a", item 3, do Decreto Estadual n° 847, de 8 de janeiro de 2004,
D E C R E T A :

Art. l» O Decreto Estadual n° 847, de 8 de Janeiro de 2004, passa a
vigorar com a seguinte alteração:
"Art. 16. O Certificado de Enquadramento emitido nos termos do art. 15, inciso
V, alínea 'a', item 3, terá validade de l (um) ano, prorrogável por 90 (noventa)
dias." (NR).
Art. 2o O Decreto Estadual n° 847, de 2004, fica acrescido do art. 16-C,
com a seguinte redacão:
"Art. 16-C. Fica prorrogada, excepcionalmente, por pra2o não superior

a 60 (sessenta) dias, a validade dos Certificados de Enquadramento
emitidos em 15 de junho de 2018, na forma do Edital n° 02/2018 -
SEMEAR, publicado no Diário Oficial do Estado n° 33.656, de 13 de julho

de 2018." (NR).

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a contar de 12 de julho de 2019.
PALÁCIO DO GOVERNO, 12 de julho de 2019.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado

Protocolo 454308
DECRETO

D E C R E T O N° 215, DE 12 DE 1ULHO DE 2019
Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s} órgão(s)
da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO,
no valor de R$ 766.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no
Orçamento vigente.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições que lhe
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos
da Constituição Estadual, combinando com o art. 6°, inciso II da Lei
Orçamentaria n° 8.809, de 27 de dezembro de 2018;
D E C R E T A ;
Art. 1° Fica aberto ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s),
o crédito suplementar no valor de R$ 766.000,00 (Setecentos e Sessenta
e Seis Reais), para atender a programação abaixo:

R$

CÓDIGO
03101278I2M338317 SEEL

FCfflE
0101

NATUREZA DA DESPESA
335041
TOTAL

«A10R
7fi6.000.OQ
766.030,00

Art. 2° Os recursos necessários à execução do presente Decreto

correrão por conta da anulação parcial de dotaçéo(ões) consignadas)

no Orçamento vigente, conforme estabelecido no artigo 43, § 1°, inciso

III, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, através da(s)

unidade(s) orçamentária(s) abaixo discríminada(s):

"
CÓDIGO

SEPLlfl
FONTE
01D

NAL REZADA DESPESA VALOR
339039
TOTAL

Í66 000,00

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO, 12 de julho de 2019.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado

ADLER ALMEIDA DA SILVEIRA
Secretário de Estado de Planejamento, em exercício
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CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

PORTARIA N". 4.222/2Q19-CCG, DE 12 DE JULHO DE 2019
O CHEFE DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, no USO das
atribuições que lhe são conferidas, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 13, inciso I, da Lei n° 7.543, de 20 de
julho de 2011,
R E S O L V E :
lotar YOUSSEF ABDUL MASSIH NETO, Assessor Especial l, na Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
CASA CIVIL DA GOVFRNADORTA DO FSTADO, 12 HF JUI HO DF 7019.
PARSIFAL DE JESUS PONTES
Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado

Protocolo 454309

SECRETARIA DE ESTADO
DE PLANEJAMENTO

PORTARIA
PORTARIA N° 99, DE 12 DE JULHO DE 2019 - DIOR
0 SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições
legais que lhes confere o artigo 4°, do(s) Decreto(s) n° 91, de 7 de
maio de 2019, que aprova a Programação Orçamentaria e o Cronograma
Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social,
para o segundo quadrimestre do exercício de 2019,
RESOLVE:
1 - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentaria e
no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social, do segundo quadrimestre do exercício de 2019, de
acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.
II - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se,
ADLER ALMEIDA DA SILVEIRA
Secretário de Estado de Planejamento, em exercício

ANEXO A PORTARIA N" 99, DE 12 DE JULHO DE 2019

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTARIA/
GfVK Df CfÍPESVSUSe/fWO OE

DESPESA

V QU*Dft]HESTSE - 2319

H«0 JUNHO aJLHQ MOSTO TOTAL

POLÍTICA SOaO-CJUUML

,r ,

Outras Despais Correntes

Despesas Onfnériis

0,00 0,00 /66.JJU.M 0,00

0191 0.00 0,00 ttt.OOO.OO 0,00 766.000,50

FONTE

fSPWTEELAZER

'

2'QLADR]MESTRE-2019

MIO JUKHO JULHO AGOSTO

0,911 a,0il 7t6.UQO,lW U.UU

TUTAL

756.000,1)0

0101 Q,QQ 0,90 766.000,™ 3,00 766,0011,00

fOHTE

™™SORQ,

i.! J

2» QUADUNESTRE • 2019

NMO WNHO JULHO MOSTO

0,00 0,30 766.000,00 0,00

rom

766.000,00

0,00 0,00 766.090,00 0,00 766.000,30
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