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Lei n" I.I28 12007/GPSGA,
de 31 dejulho de2OO7.

Autorizao PoderExecutivoa repassaÍos recursos
financeiros recebidos do Fundo Nacional de
Desenvolvimentoda Educação- FNDE e outros
próprios, as escolas de sua rede, instituindo a
Escolarizaçãoda Merenda Escolar, e dá outras
providências.

O PREFEITO MTJNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE FAÇO
SABER, que a CâmaraMunicipal aprovoue eu sancionoa seguinteLei,
CapíhrloI
DAS DISPOSIÇÕES
PRELIMINARES
Art. l" Fica o Poder Executivo Municipal autoizado a repassaÍos recursos
financeirosrecebidosdo FundoNacionalde Desenvolvimentoda Educação- FNDE à
conta do ProgramaNacional de AlimentaçãoEscolar- PNAE diretamerÌteas entidades
representativas
da comunidadeescolarda RedeMunicipal de Ensino,que atuarãocomo
unidadesexecutoras.
Art. 2" A Escolarizaçãoda Merenda Escolar instituída pela presenteLei
constitui-seem um mecanismode apoio financeiro e será executadoatravés de
transferênciaimediatados recursosmencionadosno art. 1oasinstituiçõesmunicipaisde
ensinodaszonasurbanae rural, atravésde suasunidadesexecutoras.
Parágrafoúnico. Pam a viabilidade orçamentári4o Poder ExecutivoMunicipal
frca autoizadaa abrir no correnteexercíciocrédito especialno valor de R$ 34.324,60
(trinta e quatro mil, trezentose vinte e quatro reais e sessentacentavos),Unidade
Orçamentaria02.06- SecretariaMunicipal de Educação,Proj/Ativ: 2.13 - Manutenção
dasAtividadesda Secretariacomo Transf.a Instit. Priv. SemFins Lucrativos,Elemento
de Despesa:33504100:Contribúções,visando a atenderas despesasprevistasnesta
Lei, semprejuizodasprevisõesnasleis orçamentárias
seguintes.
Art. 3o Entende-sepor unidadeexecutor4paraos fins do que dispõeestaLei, a
entidadede direito privado, devidamenteconstituída e com personalidadejurídica
própri4 sem fins lucrativos, representativada unidade de ensino, obedecendoa
legislaçãoespecífica.
CapítuloII
ESPECIFICAS
DAS DISPOSIÇOES
SeçãoI
Da Origem,Repassae DestinaçãodosRecursos.

Art' 4" o sistemade escolarizaçãada merendaescolarterá
como fontes de
recursosos oriundosdos repasses
do FundoNacionalde Desenvolvimentoda Educação
- FNDE, recebidosa conta do Programa
Nacional de AlimentaçãoEscolar- pNAE,
além d-erecursosprópriosquandossfizer necessáriaà complementação
desses,visando
o atendimentode todaclientela.
Art. 5o Serãodestinadosimediatamentea cada unidadeexecutora
das escolas,
que oferecemo ensinobasiconesteMunicípio, com exceçãodas
unidadesdo ensino
médio e dasquejá recebemessesbeneficiosãe ouüa fonte.
$ 1" A transferênciados recursosobedeceráa proporcionalidadedo recebidodo
Fundo Nacional de Desenvolvimentoda Educação- FNDE, relativos
ao programa
Nacionalde AlimentaçãoEscolar.
$ 2' O Chefe do Poder Executivo poder4 mediante Decreto, autonzara
SecretariaMunicipal de Educaçãoa definiçãodì critérioscomplementares
relativosaos
repasses
asunidadesexecutoras.
Art' 6o As unidadesescolaresda Rede Municipal de Ensino somente
serão
beneficiadassedispuseremde unidadesexecutoraspróprias,as quaisserãoresponsáveis
pelo recebimentoe aplicaçãodosrecursosfinanceirãsá elasdestinados.
$ 1" Os recursosserãorepassados
a cadaunidadeexecutoramediantedepósito
direto em contacorrenteabertaespecificamente
para essefirn, sendoresponsáveìs
por
suamoümentaçãoos representantes
legaisconstitúdosna forma da lei e dìs estatutos.
$ 2o As escolasque aindanãotenhamunidadesexecutorasprópriasou que astais
ryo estejam aptas para a percepção dos recursos continuarão sendo atendidas
diretamerúe
pela SecretariaMunicipal de Educação.
SeçãoII
As Prestações
de Contas
Art. 7" O prazo paraa aplicaçãodos recursose as norïnas paÍa aprestaçãode
contase recebimentode novas parcelasserãoestabelecidos
pelasSècretariaMunicipal
de Educação.
Parágrafo ffi99 O'- atraso na prestação de contas compromete o repÍìsse
subseqüente
e poderáimplicar em responsabilidade
administratiuaiiuil e criminai dos
responsáveis
pelagestãodos recursosfinanceiros.
Art. 8o A prestaçãode contasda aplicaçãodos recursosfinanceirosreferidos
nestaLei, será feita pela unidadeexecutorae apresentada
a SecretariaMunicipal de
Educação.
Parágrafoúnico. Competea SecretariaMunicipal de Educação, após exame
preliminar da prestação de contas, encaminhá-la a SecretariaMunicipal,:Õ
Planejamento,Administr açãae Finanças.

(re
I

Art. 9o O acompanhamento
e o controle social dobre a unidadede ensino,a
transferênciae a aplicaçãodos recursosserãoexercidospela SecretariaMunicipal de
Planejamento,Administraçãoe Finanças,a quem compete a verificaçãodos aspectos
financeiro,contábile orçamentário.
$ l' Todos os registroscontábeise os demonstrativosgerenciais,mensaise
atualizados,relativosaos recursosficarão, permanentemente,
a disposiçãodos órgãos
federaise estaduaisde controleextemo,assimcomo da CâmaraMunicipat e dos órlaos
municipaisde controleexterno.
$ 2' A comunidadeescolare a sociedadecivil poderãoacompanhara execução
financeir4 podendo requisitar informações e formalizar denúncias a Secretana
Municipal de Educaçãoe aosórgãoscitadosno $ lo e caput desteartigo.
CapítuloIII
DasDisposições
Finais
Art. 10 Esta Lei será regulamentadapelo Chefe do Poder Executivo no que
couber, especialmente
quanto a execução,controle, acomparúamentoe prestaçãode
contasdosrecursos,observandoalegislaçãopertinente.
Art. I I EstaLei entraem vigor na datade suapublicação.
Art.12 Ficamrevogadasasdisposiçõesem contrario.
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