
GOVERNO DO ESTADO 1)0 AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/2020 

Dispõe sobre os critérios de repasses 
e execução do Programa Escola 
Melhor-PROEM. em cumprimento ao 
disposto na Lei n° 2123/2016, de 02 
de dezembro de 2016. 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n° 0158. de 26 de janeiro de 2018. Artigo 21  do Decreto n° 2378. de 05 de 
agosto de 1998, Artigos 10. inciso V. 14. incisos 1 e II, bem como do Art. 15 da Lei de Diretrizes e 
Bases n° 9.394. de 20 de dezembro de 2006. Resolução FNDE/CD/N° 10. de 18.04.2013, Lei 
Orçamentária Anual, e: 

CONSIDERANDO a política de fomento ao fortalecimento da participação socialda 
autogestão dos estabelecimentos de ensino público, como meio de consolidação dos propósito da 
escola democrática; 

CONSIDERANDO a necessidade de sistematizar. otimizar e disciplinar os procedimentos 
administrativos relativos às formas de transferência e de prestação de contas dos recursos do 
Programa Escola Melhor-PROEM, com base na Lei Estadual n° 2.123, de 02 de dezembro de 2016, 
publicada no DOE n° 6331, de 02.12.2016. da Lei Federal n° 11.947 de 16 de junho de 2009-
PNAE/PDDE/MEC/FNDE, destinados aos estabelecimentos de ensino público estadual, com o fito de 
garantir meios que possibilitem a consecução dos propósitos da escola democrática; 

CONSIDERANDO os benefícios advindos com a racionalização e simplificação dos 
procedimentos administrativos, resolve: 

Capítulo 1 
DO OBJETO 

Art. 10  Dispor sobre os critérios de repasses e execução do Programa Escola Melhor-PROEM 
cumprimento ao disposto na Lei n°2123/2016. de 02 de dezembro de 2016. 

- 	 Capitulo II 
DA DEFINIÇÃO E DOS BENEFICIAMOS DO PROEM/GEA/SEED 

Art.20  O Programa Escola Melhor- PROEM consiste na transferência pelo Governo do Estado. 
através da Secretaria de Estado da Educação. de recursos financeiros consignados em seu 
orçamento, em benefício das escolas públicas estaduais, bem como estabelecer os procedimentos 
de habilitação e as formas de execução e prestação de contas do referido Programa. 

Art. 3° Os recursos financeiros do PROEM/GEA/SEED destinam-se a beneficiar as escolas públicas 
da educação básica da rede estadual. por intermédio das Unidades Executoras-UEx Próprias. 

em 
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Parágrafo único - Por Unidade Executora Própria - UEx, entende-se o órgão, entidade ou instituição 
responsável pelo recebimento, execução e prestação de contas dos recursos transferidos pelo 
Governo do Estado/Secretaria de Educação, para atendimento das escolas beneficiárias do 
PROEM/GEA/SEED, que na forma desta Instrução Normativa, compreende: 
a) Unidade Executora Própria - denominada de Caixa Escolar, Conselho Escolar e/ou Unidade 
Descentralizada de Execução-UDE, entidade sem fins lucrativos, representativa da comunidade 
escolar dos estabelecimentos de ensino público estadual, beneficiárias do PROEM/GEA/SEED. 

Capítulo III 
DA DESTINAÇAO DOS RECURSOS 

Art. 40 - Os recursos transferidos, à conta do PROEM/GEA/SEED, destinam-se a cobertura de 
despesas de custeio, manutenção e de pequenos investimentos, de forma a contribuir, para a 
melhoria da infraestrutura física e pedagógica dos estabelecimentos de ensino beneficiários, 
devendo ser empregados em: 

- Manutenção e implementação das atividades administrativas e pedagógicas das unidades 
escolares atinentes a serviços destinados exclusivamente para execução das atividades 
administrativas e pedagógicas necessárias ao atendimento dos alunos matriculados na rede pública 
de ensino; 
II - Manutenção e pequenos reparos em prédios e equipamentos escolares; 
III - Aquisição suplementar de produtos destinados ao atendimento dos alunos com alimentação 
escolar. 
IV - Aquisição de equipamentos destinados a melhoria dos ambientes administrativos e 
pedagógicos, possibilitando mais agilidade, qualidade e melhores condições de trabalho. 

Parágrafo Único. É vedada a aplicação dos recursos do PROEM em: 
- Gastos com pessoal; 

II - Pagamento, a qualquer título, a agente público da ativa por serviços prestados, inclusive 
consultoria, assistência técnica ou assemelhados, salvo se o agente se encontrar em licença sem 
remuneração para tratar de interesse particular. 
III - Empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da ativa, ou 
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, 
inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados. 

Capítulo IV 
DA TRANSFERENCIA DOS RECURSOS 

Art. 50  A transferência de recursos financeiros do PROEM/GEA/SEED será realizada sem a 
necessidade de celebração de convênio, acordo, contrato, ajuste ou instrumento congênere, nos 
termos facultados pela Lei Federal n.° 11.947, de 16 de junho de 2009. 

Art. 60  - As escolas públicas estaduais receberão anualmente os recursos financeiros do 
PROEM/GEA/SEED, em parcelas, da seguinte forma: 
- Manutenção (Despesas de custeio) - 10 (dez) parcelas (FEV a NOV); 

II - Equipamentos (Despesas de Capital) - 01 (uma) parcela (de acordo com a solicitação das UEx e 
parecer da Coordenadoria Administrativa); 
III - Merenda escolar - 10 (dez) parcelas (FEV/NOV); 
IV - Pequenos investimentos na estrutura física dos prédios das escolas para volta às aulas (02 
parcelas) período de férias escolares. 
V - Serviços de reparos emergenciais na estrutura física 01 (uma) parcela conforme parecer da 
Coordenadoria da Rede Física- COREF/SEED, respeitados limites fixados no Art. 24 da Lei 8.666/93. 
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Art. 70 - o montante devido anualmente a cada escola estadual será calculado tomando-se como 
parâmetro: 

- O número de alunos matriculados na rede pública estadual, obtido no censo escolar do ano 
imediatamente anterior ao do atendimento, exceto no caso de demandas de escolas novas; 
II - As tabelas a seguir apresentam os referenciais de cálculos dos valores a serem repassados às 
escolas Públicas Estaduais, por ação. 

1 - AÇÃO: MANUTENÇÃO (Categoria Econômica - Despesas Correntes) 

Tabela A - Custo de Manutenção por aluno/ano por escola, zona e número de alunos 

CRITÉRIOS 
CUSTO 

ALUNO/ESCOLA 
R$ 

N° DE 
ALUNOS 

CUSTO 
TOTAL 

MENSAL 

N° DE 
PARCELAS 
-- 

CUSTO 
ANUAL 

N° DE 
ESCOLAS 

Macapá e Santana - 
Zona Urbana 

R$ 35,00 por 
aluno/ano 

69.685 282.700 10 2.827.000,00 103 

Escolas com menos de 
100 alunos 350,00 por 

escola/mês 
4.881 56.978,00 

10 
 

569.780,00 124 

m Escolas comais de 
100 	alunos, 	exceto 
Macapá e Santana. 

R$ 37,00 por 
aluno/ano 

24.424 90.368,00 10 903.680,00 81 

Tabela B - Recursos de manutenção segundo a estrutura física da escola 

FINALIDADE 
N° de ALUNOS 

VALOR 
P/ESCOLA R$ 

VALOR/MES 
PARCEL 
A/ANO 

VALOR ANO 
N° 

ESCOLAS 

Consumo e manutenção 
com piscina 

6.264 1.400,00 9.800,00 10 
98.000,00 

07 

Consumo e manutenção 
com quadra de esporte. 65.929 500,00 53.500,00 10 535.000,00 107 

Consumo e manutenção 
com 	centrais 	de 	ar 
condicionados, exceto as 
escolas 	de 	Tempo 
Integral. 

62.239 200,00 194.800,00 02 n 389.600,00 82 
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Tabela C - Critérios de distribuição dos recursos para as escolas com laboratório de 
Informática 

N° 	DE 
ORDEM 

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS AS 
ESCOLAS COM LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

ACORDO COM O N° DE ALUNOS 

N° DE 
MESES N° DE 

ESCOLAS 
VALOR 

UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 ESCOLAS COM ATÉ 300 ALUNOS 	(21.797 alunos) 10 258 400,00 1.032.000,00 

02 ESCOLAS COM 301 A 600 ALUNOS 	(28.044) alunos) 10 65 550,00 357.500,00 

03 ESCOOLAS COM 601 A 900 ALUNOS 	(22.042 alunos) 10 30 650,00 195.000,00 

04 ESCOLAS COM 901 a 1500 ALUNOS 	(39.237 alunos) 10 36 750,00 270.000,00 

05 ESCOLAS COM 1501 A 1800 ALUNOS 	(6.300 alunos) 10 4 850,00 34.000,00 

06 ESCOLAS COM 1801 a 2100 ALUN O 	(1.956 alunos) 10 1 950,00 9.500,00 

07 ESCOLAS COM 2101 A 2400 ALUNOS 	( 	alunos) 10 - 1.050,00 - 

08 ESCOLAS COM 2401 a 2700 ALUNOS 	( 	alunos) 10 - 1.150,00 - 

09 ESCOLAS COM 2701 ALUNOS OU MAIS 	- 10 - 1.250,00 - 

TOTAL 	(109.068 alunos) 394 - 1.898.000,00 

Tabela D - Repasse de manutenção segundo a estrutura de tecnologia das escolas 

CRITÉRIOS 
N° DE 

ALUNOS 
VALOR 

MÊS/ESCOLA 
CUSTO TOTAL 

MENSAL 
N° MESES/DIAS 

ATENDIDOS 

CUSTO 
TOTAL 
ANUAL 

No DE 
ESCOLA 

S 

Escola com 
INTERNET (Banda Larga, 

contrato) 
70.858 100,00 p/escola 23.200,00 10 232.000,00 116 

Nota: O valor máximo de transferência é R$ 500,00(quinhentos reais) A definição do valor de repasse será feita com base 
em avaliação da demanda pela equipe técnica da SEED para cada unidade escolar. 

Tabela E - Repasse de recursos para pagamento de serviços contábeis da caixa 
escolar 

ESCOLA! 
TIPOLOGIA 

N°DEALUNOS QUANTIDADE 
DE ESCOLAS 

Custos R$ 
 

UNITÁRIO/MÊS No DE 
MESES CUSTO/ANO 

Até 	50 	alunos 132 40,00 10 52.800,00 
II De 51 a 100 alunos 48 50,00 10 24.000,00 
III De 101 a 400 alunos 106 60,00 10 63.600,00 
IV De 401 a 1000 alunos 78 70,00 10 54.600,00 
V Acima de 1000 alunos 30 80,00 10 24.000,00 

TOTAL - 394 290,00 - 219.000,00 

Tabela  - Recursos para custeio de projetos especiais 

PROJETOS CRITÉRIOS VALOR TOTAL ANUAL
PREVISTO 

Projetos especiais selecionados: (Semana 
da Pátria, 	Biblioteca, 	Semana da Música, 
Intercâmbio, 	Oficinas 	Pedagógicas, 	Feiras 
de Ciências/Iniciação Científica, 	Desfile 13 
de Setembro, Fim de Semana na Escola, A 
Caminho da 	Universidade, 	Escola Verde, 
etc.) 

De acordo com o Projeto/escola selecionados 
pela CEBEP/CODNOP/CEESP/NATEP/ 
CRH/CAED/GAB/SEED 

200.000,00 

Nota: Os projetos deverão constar no Plano de Trabalho. 
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Tabela G - Recursos de manutenção como complementação para escolas que atendem 
rouramas específicos 

PROGRAMAS PERCAPTA N°  
ALUNOS 

CUSTO 
MENSAL 

No  MESES 
ATENDIDOS 

VALOR 
ANUAL 

N° 
ESCOLAS 

a) Educação em Tempo Integral 
(Novo Saber) 

650 por 
aluno/mês 5.345 34.742,50 10 347.425,00 23 

b) Ensino Médio Integral e 
Educação Profissional 

10,00 por 
aluno/ano 5.231 52.310,00 10 523.100,00 08 

c) Centros Educação Especial 14,00 por 
aluno/ano 630 8.820,00 10 88.200,00 04 

TOTAL 11.206 95.872,50 10 958.725,00 35 

Nota: Os valores previstos para escolas que atendem aos programas específicos serão acrescidos aos valores 
constantes na Tabela A, tendo por base o número de alunos atendidos nos respectivos programas. 

Tabela H - Pequenos Investimentos na Estrutura Física dos Prédios das Escolas para volta às aulas 
N2 DE 

ORDEM 
DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DE ACORDO COM O N2  DE 

ALUNOS 
QUANTIDADE 

ESCOLA 10  Parcela 22 parcela Total  

01 ESCOLAS COM ATÉ 100 ALUNOS 	(6.922 ALUNOS) 180 1.000,00 1.000,00 360.000,00 

02 ESCOLAS COM 101 A 200 ALUNOS 	(5.860 ALUNOS) 42 1.250,00 1.250,00 105.000,00 

03 ESCOOLAS COM 201 A 300 ALUNOS 	(9.015 ALUNOS) 36 1.500,00 1.500,00 108.000,00 

04 ESCOLAS COM 301 a 400 ALUNOS 	(9.752 ALUNOS) 28 1.750,00 1.750,00 98.000,00 

05 ESCOLAS COM 401 A 500 ALUNOS 	(8.043 ALUNOS) 18 2.000,00 2.000,00 72.000,00 

06 ESCOLAS COM 501 a 600 ALUNOS 	(10.249 ALUNOS) 19 2.250,00 2.250,00 85.500,00 

07 ESCOLAS COM 601 a 700 ALUNOS 	(8.374 ALUNOS) 13 2.500,00 2.500,00 65.000,00 

08 ESCOLAS COM 701 a 800 ALUNOS 	(6.869 ALUNOS) 9 2.750,00 2.750,00 49.500,00 

09 ESCOLAS COM 801 a 900 ALUNOS 	(6.799 ALUNOS) 8 3.000,00 3.000,00 48.000,00 

10 ESCOLAS COM 901 a 1000 ALUNOS 	(10.511 ALUNOS) 11 3.250,00 3.250,00 71.500,00 

11 ESCOLAS COM 1001 a 2000 ALUNOS (36.982 ALUNOS) 30 3.500,00 3.500,00 210.000,00 

TOTAL 	119.376 394 24.750,00 24.750,00 1.272.500,00 

AÇÃO II— ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
Tabela l - Per capta de recursos da Alimentação Escolar 

MODALI DADE/PROGRAMA 
No 

ALUNOS 
PERCAPTA No DIAS 

LETIVOS TOTAL 

Educação Infantil 4.021 0,48 180 32.400,00 

Educação Básica 119.001 0,48 200 12.043.378,00 

Educação T. Integral (Novo Saber) - Lanche 5.345 0,96 200 1.026.240,00 

Educação T lntegra(Novo Saber) - (Almoço) 5.345 5,00 200 5.345.000,00 

Mais Educação 

TOTAL 18.447.018,00 
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AÇÃO III— MATERIAL PERMANENTE (Categoria Econômica - Despesas de CAPITAL) 
Tabela J - Recursos para aquisição de equipamentos 

N° DE 
ORDEM 

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DE ACORDO COM O N° 
DE ALUNOS 

QUANTIDADE 
ESCOLA 

VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 ESCOLAS COM ATÉ 100 ALUNOS 	(6.922 ALUNOS) 180 2.000,00 360.000,00 

02 ESCOLAS COM 101 A 200 ALUNOS 	(5.860 ALUNOS) 42 2.500,00 105.000,00 

03 ESCOOLAS COM 201 A 300 ALUNOS 	(9.015 ALUNOS) 36 3.000,00 108.000,00 

04 ESCOLAS COM 301 a 400 ALUNOS 	(9.752 ALUNOS) 28 3.500,00 98.000,00 

05 ESCOLAS COM 401 A 500 ALUNOS 	(8.043 ALUNOS) 18 4.000,00 72.000,00 

06 ESCOLAS COM 501 a 600 ALUNOS 	(10.249 ALUNOS) 19 4.500,00 85.500,00 

07 ESCOLAS COM 601 a 700 ALUNOS 	(8.374 ALUNOS) 13 5.000,00 65.000,00 

08 ESCOLAS COM 701 a 800 ALUNOS 	(6.869 ALUNOS) 9 5.500,00 49.500,00 

09 ESCOLAS COM 801 a 900 ALUNOS 	(6.799 ALUNOS) 8 6.000,00 48.000,00 

10 ESCOLAS COM 901 a 1000 ALUNOS 	(10.511 ALUNOS) 11 6.500,00 71.500,00 

11 ESCOLAS COM 1001 a 2000 ALUNOS (36.982 ALUNOS) 30 7.000,00 210.000,00 

12 ESCOLAS COM MAIS DE 2000 ALUNOS (4.587 ALUNOS) - 7.500,00 - 
13 ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL 23 17.000,00 391.000,00 

TOTAL 	119.376 394 57.000,00 1.663.500,00 
Nota: Mediante parecer da CAD/SEED, o atendimento prioritário de recursos para aquisição de equipamentos terá como 
base as escolas não atendidas com recursos do Plano de Ações Articuladas - PAR/AP - MEC/FNDE. 

Parágrafo Único: Respeitados os limites orçamentários, os valores constantes nas tabelas poderão 
ser alterados para atender exclusivamente interesse da Administração da Educação em benefício da 
comunidade escolar. 

Art. 80  - A assistência financeira de que trata esta Instrução Normativa correrá por conta de dotação 
orçamentária consignada anualmente na Secretaria de Estado da Educação e fica limitada aos 
valores autorizados na ação específica, observados os limites de movimentação, empenho e 
pagamento da programação orçamentária e financeira anual da SEED. 

Capítulo  
DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO RECEBIMENTO DOS RECURSOS 

Art. 9° Constituem condições para acesso anual aos recursos do Programa pelas escolas públicas 
estaduais: 

- Cadastro da Unidade Executora e do seu Presidente - (Anexo 1), que deverá ser formalizado ao 
Núcleo de Contratos e Convênios-NCC/SEED, com os seguintes documentos: 

a) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica: 
b) Cópia do Estatuto registrado em cartório; 
c) Cópia da Ata de eleição e posse da Diretoria; 
d) Relação dos Membros da Diretoria; 
e) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da 

União, fornecida pela Secretaria da Receita Federal. 

II - Elaboração do Plano de Desenvolvimento da Escola - PDE, completo e /ou simplificado, para 
cada exercício financeiro, com ampla participação da comunidade escolar, com base nas diretrizes 
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pedagógicas e administrativas da escola e nas instruções normativas da Secretaria de Estado da 
Educação - SEED e do Ministério da Educação - MEC; 

III - Análise e aprovação do Plano de Desenvolvimento da Escola - PDE, completo ou simplificado 
pelo Grupo Técnico do Apoio à Escola - GTAE, formado por gestores dos níveis de ensino da 
Educação Básica, técnico-pedagógico, planejamento, apoio ao educando e administrativo-financeiro 
da Secretaria de Estado da Educação. 

§ 11  O prazo para cadastramento das UEx que ainda não possuem cadastro, bem como 
apresentação do Plano de Desenvolvimento da Escola, será de 30(trinta) dias após a publicação 
desta Instrução Normativa. 

§ 20  Os cadastros subsequentes serão realizados até 31 de dezembro do exercício anterior a 
execução; 

§ 30  Em caso de substituição dos dirigentes das UEx, o cadastro deverá ser imediatamente 
atualizado no Núcleo de Contratos e Convênios. 

§ 4° O exercício financeiro que trata o inciso II compreende o período de 10  de janeiro a 31 de 
dezembro. 

Art. 10 Os recursos para aquisição de equipamentos serão solicitados à Secretaria de Estado da 
Educação, com a devida justificativa e mapa consolidado de pesquisa de preços para análise e 
parecer da Coordenadoria de Administração-CAD/SAGE. 

Paragrafo único: A data limite para solicitação será 30 de outubro de cada exercício financeiro. 

Art. 11 Os recursos para serviços de reparos emergenciais na estrutura física serão solicitados à 
Secretaria de Estado da Educação, com a devida justificativa, mapa consolidado de pesquisa de 
preços e relatório fotográfico para análise e emissão de parecer da Coordenadoria da Rede Física-
COREF/SAGE. 

Art. 12 Os recursos para custeio de projetos especiais, que não tiverem origem em chamada 
públicas da Secretaria de Estado da Educação, deverão ser solicitados à SEED, com a devida 
apresentação do projeto para análise até 30 de março do exercício previsto para execução e deverão 
constar no Plano de Trabalho. 

Capítulo VI 
DA MOVIMENTAÇÃO Dos RECURSOS 

Art. 13 Os recursos transferidos as expensas do PROEM serão creditados em contas correntes 
específicas e/ou cartões corporativos, nos quais estes deverão ser mantidos e geridos. 

§ 10  As contas correntes de que trata este artigo serão abertas pelas UEx em agências do Banco do 
Brasil mediante autorização da Secretaria de Estado da Educação, através de ofício e deverão ser 
cadastradas na Coordenadoria de Finanças e Contabilidade - COFIC/SEED. 

§ 20  A movimentação dos recursos das contas específicas somente será permitida para o pagamento 
de despesas relacionadas com as finalidades do programa de acordo com Plano de 
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Desenvolvimento da Escola - PDE completo e /ou simplificado aprovado, na forma definida no caput 
e incisos 1 a III do art. 40,  ou para aplicação financeira nos termos previstos no art. 14. 

§ 30 A movimentação financeira de que trata o parágrafo anterior deverá realizar-se, exclusivamente, 
mediante cheque nominativo ao credor, operação com cartão corporativo, ordem bancária, 
Transferência Eletrônica de Disponibilidade (TED) ou outra modalidade de movimentação autorizada 
pelo Banco Central do Brasil em que fique evidenciada a sua destinação e, no caso de pagamento, 
identificado o credor. 

Art. 14 Enquanto não utilizados na sua finalidade, os recursos do PROEM/SEED deverão ser 
obrigatoriamente, aplicados em caderneta de poupança aberta especificamente para o programa, 
quando a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira 
de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, se a sua 
utilização ocorrer em prazo inferior a um mês. 

§ 10 A aplicação financeira de que trata este artigo deverá estar vinculada à mesma conta corrente 
na qual os recursos financeiros foram creditados pela SEED, inclusive quando se tratar de caderneta 
de poupança, cuja aplicação poderá se dar mediante a vinculação do correspondente número de 
operação à conta já existente. 

§ 20  Na impossibilidade da adoção do procedimento referido no parágrafo anterior para a aplicação 
dos recursos em caderneta de poupança, deverá a UEx providenciar a abertura de conta específica 
para esse fim no mesmo banco e agência depositários dos recursos do PROEM. 

§ 30 O produto das aplicações financeiras deverá ser, obrigatoriamente, computado a crédito da 
conta específica e ser aplicado, exclusivamente, nas finalidades do programa, ficando sujeito às 
mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos. 

§ 40  A aplicação financeira na forma prevista no § 20  deste artigo não desobriga a UEx de efetuar as 
movimentações financeiras do programa exclusivamente por intermédio da conta corrente aberta 
para a execução do PROEM. 

Capítulo VII 
DA FORMA E PRAZOS DA EXECUÇÃO DOS RECURSOS 

Art. 15 As aquisições de materiais e bens e/ou contratações de serviços, com os repasses efetuados 
à custa do PROEM, pelas UEx, deverão observar os princípios da isonomia, legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência a fim de garantir às escolas que representam 
produtos e serviços de boa qualidade, sem qualquer espécie de favorecimento e mediante a escolha 
da proposta mais vantajosa para o erário, adotando, para esse fim, sistema de pesquisa de 
preços que deverá abranger o maior número possível de fornecedores e prestadores de serviços 
que atuem nos ramos correspondentes ao objeto a ser adquirido e/ou contratado. 

Art. 16 O sistema de pesquisa de preços referido no art. 15, que terá por escopo ampliar a 
competitividade e evitar exigências que afetem a eficiência e a eficácia do processo de aquisição de 
materiais e bens e contratação de serviços, deverá ser precedida de Edital de Chamada Pública e 
realizada pelas UEx, conforme os seguintes procedimentos: 

- Seleção, em reunião com os membros da Diretoria e Conselho Fiscal da UEx e/ou ainda 
representantes da comunidade escolar, dos materiais e bens a serem adquiridos e/ou serviços a 
serem contratados, de acordo com as finalidades do programa, para suprirem as necessidades 
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prioritárias das escolas que representam, devendo ser registrados em ata os produtos e/ou serviços 
escolhidos e os motivos que determinaram as escolhas; 
II - Afixação de cópia legível da ata referida no inciso 1 nas sedes das escolas em local de fácil 
acesso e visibilidade, de modo a divulgar, em especial para a comunidade escolar, as aquisições e 
contratações que serão realizadas com os repasses do PROEM; 
III - Realização de pesquisas de preços, precedida de Edital de Chamada Pública, dos produtos e/ou 
serviços, indicados na ata referida nos incisos anteriores, junto ao maior número possível de 
fornecedores e/ou prestadores que atuem nos ramos relacionados com a natureza do produto e/ou 
do serviço a ser adquirido e/ou contratado, sendo obrigatória a avaliação de, no mínimo, (três) 
orçamentos a fim de evitar quaisquer favorecimentos e garantir a escolha da proposta mais vantajosa 
para o erário; 
IV - Preenchimento da Consolidação de Pesquisas de Preços, cujo modelo constitui o Anexo II desta 
Instrução Normativa, na qual serão indicados os menores orçamentos obtidos para cada item ou lote 
pesquisado e cotado, com vistas à identificação do fornecedor ou prestador do qual poderá ser feita 
a aquisição dos materiais e bens ou a contratação dos serviços. 
V - Lavratura de ata na qual deverão ser explicitados os critérios de escolha, em conformidade com 
o disposto nos §§ 20  e 30  deste artigo, bem como outros esclarecimentos considerados necessários. 

§ 10  Os editais das chamadas públicas deverão ser afixados no mural da escola, em local de ampla 
circulação, com ampla divulgação na comunidade e deverão permanecer abertos para recolhimento 
de propostas por um período mínimo de 10(dez) dias; 

§ 21  Os orçamentos que vierem a ser apresentados, na forma do inciso III deste artigo, deverão 
especificar, com clareza, os produtos e/ou serviços cotados, seus respectivos valores e, se for o 
caso, os descontos oferecidos, bem como conter a razão social, o número de inscrição no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), o endereço e o telefone dos proponentes, o período de 
validade da proposta, as formas de pagamento e o prazo e as condições para entrega dos produtos 
e/ou prestação dos serviços, que porventura venham a ser adquiridos e/ou contratados e as 
respectivas datas e assinaturas. 

§ 3° Constituirão critérios para seleção da proposta mais vantajosa ao erário, a oferta, pelos 
proponentes, de materiais e bens e/ou serviços de qualidade, em preços compatíveis com os 
praticados no mercado e com prazos e condições de entrega ou execução que atendam, 
tempestivamente, às necessidades prioritárias das unidades escolares. 

§ 4° As aquisições de materiais, bens e/ou contratações de serviços serão realizadas com base no 
menor preço por item ou lote, admitida à escolha com base no menor preço global da proposta nos 
casos em que tal opção, justificadamente, resultar no melhor aproveitamento dos recursos públicos. 

§ 50  Para efeito do disposto no parágrafo anterior, considera-se: 
- "item" o produto ou serviço a ser adquirido ou contratado; 

II - "lote" o agrupamento de produtos ou serviços similares a serem adquiridos ou contratados e; 
III - "preço global" da proposta o montante correspondente ao somatório dos valores dos itens e/ou 
dos lotes, conforme o caso. 

§ 61  As aquisições de materiais e bens e/ou contratação de serviços em empresas de comércio 
eletrônico pela internet deverão observar as disposições do Código de Defesa do Consumidor, de 
que trata a Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, bem como instruções e normas similares 
emanadas de organismos competentes para legislarem sobre a matéria. 
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§ 70 As pesquisas de preços, quando não realizadas com o número mínimo de 3(três) fornecedores 
e/ou prestadores de serviços, só serão aceitas se acompanhadas de justificativa circunstanciada que 
comprove a inviabilidade de atendimento dessa exigência. 

§ 80  Deverá ser evitada a realização repetitiva de pesquisas de preços nos mesmos fornecedores e 
prestadores de serviços, devendo tal prática, quando inevitável por fatores conjunturais, ser objeto da 
justificativa correspondente. 

§ 90  No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará, obrigatoriamente, por 
sorteio, em ato público, para o qual serão convocados todos os proponentes, devendo ser realizado 
com a presença de, pelo menos, 03 (três) membros da UEx e 03 (três) membros do Conselho Fiscal 
preferencialmente, e sempre que possível, dos responsáveis pelas propostas empatadas, vedada a 
adoção de outro processo 

Art. 17 No caso de aquisições de bens e materiais, sempre que possível, deverá ser atendido o 
princípio da padronização, que impõe compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho 
dos produtos adquiridos, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência 
técnica e garantia. 

Art. 18 É vedada a realização de pagamentos antes da efetiva entrega de materiais e bens e/ou 
prestação de serviços, inclusive na hipótese de adoção da alternativa de que trata o § 60  do art. 13. 

Art. 19 Constituirão documentos probatórios das aquisições de materiais e/ou contratações e bens 
e/ou contratações de serviços previstas nesta Instrução Normativa os abaixo indicados: 
1—As atas referidas nos incisos 1 a III e V do art. 16; 
II - Os orçamentos, previstos no inciso III do art. 16, apresentados por, no mínimo, 3(três) 
fornecedores e/ou prestadores de serviços; 
III —As justificativas exigíveis nas hipóteses previstas nos §§ 611  e 71  do art. 16; 
IV - A Consolidação de Pesquisa de Preços, referida no inciso IV do art. 16, com a indicação dos 
itens ou lotes de menor valor extraídos dos orçamentos referidos no inciso II do caput deste artigo; 
V - Cópia dos comprovantes dos pagamentos efetuados (cheques, transferências eletrônicas de 
disponibilidade, comprovante de cartão corporativo, etc.) e dos originais dos documentos 
comprobatórios das despesas efetivadas (notas fiscais, faturas, recibos, etc.). 

§ 11  Os documentos comprobatórios das despesas, referidos no inciso V do caput deste artigo, 
deverão ser emitidos em nome da UEx e conter, no mínimo, as seguintes informações: 

- As siglas do Estado, da SEED e da destinação do repasse do PROEM a serem indicadas pela 
UEx conforme exemplificado a seguir: GEA/SEED/PROEM; 
II - O atesto do recebimento do material ou bem fornecido e/ou do serviço prestado à escola, com a 
data, a assinatura e a identificação do membro da UEx que firmou o atesto; e 
III - O registro de quitação da despesa efetivada, com a data, a assinatura e a identificação do 
representante legal do fornecedor do material ou bem ou do prestador do serviço. 

§ 20  Poderão ser utilizados carimbos para indicação, nos comprovantes de despesas, das 
informações referidas nos incisos 1 a III do parágrafo anterior. 

Art. 20 A execução dos recursos transferidos através do Programa Escola Melhor-PROEM e sob a 
égide desta Instrução Normativa deverá ocorrer respeitando o exercício financeiro, compreendido de 
10  de janeiro a 31 de dezembro. 

Art. 21 Os documentos probatórios das aquisições de materiais e bens e/ou contratações de 
serviços que trata o art. 16 deverão ser mantidos em arquivo em suas respectivas sedes, juntamente 
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com os das prestações de contas da UEx, em boa ordem e organização até o prazo de 10 (dez) 
anos, contados a partir da aprovação da prestação de contas pelo Tribunal de Contas do Estado - 
TCE, para disponibilização, quando solicitado, aos órgãos de controle interno, externo e do Ministério 
Público do Estado do Amapá. 

Capítulo VIII 
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Art. 22 As Unidades Executoras deverão encaminhar a prestação de contas dos recursos do 
PROEM/GEA/SEED, ao Governo do Estado/Secretaria de Educação/Núcleo de Prestação de 
Contas, no máximo, 30 (trinta) dias após o encerramento do exercício, podendo este prazo ser 
prorrogado de acordo com interesse da Administração Pública, constituída de: 
- Ofício de encaminhamento endereçado a(o) Secretaria(o) de Estado da Educação e entregue no 

NUPREC/COFIC/SEED; 
II - Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos efetuados, distribuídos 
por ação - Anexo III; 
III - Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos, se houver, Anexo IV; 
IV - Termo de Doação dos bens adquiridos ou produzidos, se houver, Anexo V; 
V - Documentos comprovando o ingresso e saída dos recursos (extratos bancários, e/ou guia de 
depósito, diário de caixa, conciliação bancária e balancete financeiro); 
VI - Documentos correspondentes às despesas efetuadas (faturas, notas fiscais, recibos), agrupados 
por ação ou natureza de gastos, obrigatoriamente certificados e contendo identificação do PROEM-
GEA/SEED; 
VII - Parecer do Conselho Fiscal da Caixa Escolar, constando o julgamento das contas do PROEM; 
VIII - Documentos que comprovem os procedimentos para compras e/ou contratação de serviços, 
tais como: atas, cotação/coleta de preços, justificativa e demais documentos, conforme o disposto no 
art. 19 desta Instrução Normativa. 
IX - Comprovante de recolhimento de saldo não aplicado, quando houver. 

§11  A prorrogação de prazo de vigência ocorrerá por interesse da Administração, em duas situações: 
a) Quando não for possível o repasse de recursos de acordo com o Cronograma de Desembolso; 
b) Por solicitação dos dirigentes das Caixas Escolares que justificarem as dificuldades de execução 
em tempo hábil. 

§ 21  O Núcleo de Prestação de Contas - NUPREC/COFIC/SEED deverá analisar as prestações de 
contas recebidas das UEx, das escolas, e no máximo de 30(trinta) dias após o recebimento, emitirá 
parecer prévio acerca da aplicação dos recursos, efetivando os registros correspondentes às UEx 
inadimplentes, com prestação de contas, bem como os concernentes às UEx que regularizarem suas 
pendências. 

§ 30  Os comprovantes de envio das prestações de contas das UEx deverão ser mantidos, em 
arquivo, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá e Ministério Público Estadual, pelo prazo previsto no art. 21. 

§ 41  Na hipótese de a prestação de contas da UEx não ser apresentada na forma e na data previstas 
neste artigo, ou não ser aprovada, em razão de falhas e irregularidades, o NUPREC/COFIC/SEED, 
estabelecerá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para sua apresentação, regularização ou devolução 
dos recursos recebidos ou impugnados, sob pena de bloqueio de futuros repasses financeiros; 

§ 50  No caso de ocorrência da hipótese prevista no parágrafo anterior, o Núcleo de Prestação de 
Contas - NUPREC/COFIC/SEED relacionará as Unidades Executoras inadimplentes, encaminhará 
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ao Núcleo de Contratos e Convênios NCC/CAD/SEED e a Coordenadoria de Finanças e 
Contabilidade - COFIC/SEED, para que seja providenciado o bloqueio do repasse de recursos 
financeiros, e providenciará as medidas necessárias em desfavor dos gestores faltosos para 
ressarcimento do erário. 

§ 60  Na hipótese de substituição do(a) gestor(a) escolar durante o exercício financeiro, o gestor 
substituído deverá apresentar no NUPREC/COFIC/SEED, no máximo, até 30 (trinta) dias após a sua 
exoneração, a Prestação de Contas, disposta no art. 22, dos recursos recebidos e executados pela 
UEx durante o período em que esteve sob sua responsabilidade. 

Art. 23 A Unidade Executora que não apresentar ou não tiver aprovada a prestação de contas dos 
recursos financeiros recebidos por motivo de força maior ou caso fortuito, deverá apresentar 
justificativa motivada ao Núcleo de Prestação de Contas da Secretária de Estado da Educação - 
NUPREC/COFIC/SEED. 

§ 1° Considera-se caso fortuito, dentre outros, a falta ou a não aprovação, no todo ou em parte, da 
prestação de contas, por dolo ou culpa do gestor anterior. 

§ 20  Na falta de apresentação ou da não aprovação, no todo ou em parte, da prestação de contas por 
culpa ou dolo do gestor da UEx sucedido, a justificativa a que se refere o caput deste artigo deverá 
ser, obrigatoriamente, apresentada pelo gestor que estiver no exercício do cargo à época em que for 
levantada a omissão ou a irregularidade pelo NUPREC/COFIC/SEED, acompanhada, 
necessariamente, de cópia autenticada de Representação a ser entregue diretamente no 
respectivo setor para a adoção das providências administrativas para instauração da Tomada de 
Contas Especial, de acordo com as Instruções Normativas n° 119/2005 e n° 122/2005-TCE/AP. 

§ 30  É de responsabilidade do gestor sucessor a instrução obrigatória da Representação, nos moldes 
legais exigidos, a ser entregue no NUPREC/COFIC/SEED, com no mínimo, os seguintes elementos: 
- Qualquer documento disponível referente à transferência dos recursos, inclusive extratos da conta 

corrente específica do programa; 
II - Relatório das ações empreendidas com os recursos transferidos; 
III - Qualificação do ex-gestor, inclusive com o endereço atualizado, se houver; e 
IV - Documento que comprove a situação atualizada quanto à inadimplência da UEx perante a 
SEED, acompanhada de cópias das notificações de ausência de prestação de contas expedidas. 

§ 40  na ocorrência do disposto no caput e nos §§ 10  ao 30  deste artigo, a UEx deverá encaminhar a 
justificativa a Secretaria de Estado da Educação. 

§ 5° O NUPREC/COFIC/SEED examinará as justificativas de que trata o parágrafo anterior no prazo 
de 15 (quinze) dias, a contar da data do seu recebimento, devendo: 
- Em caso de indeferimento, manter o registro de inadimplência da UEx com a prestação de contas, 

nos termos do § 11  do art. 20; 
II - Em caso de acolhimento, registrar a regularização das pendências da UEx conforme previsto no 
§ 10  do art. 20, apontando o motivo da regularização; e 
III - Em quaisquer hipóteses, informará às UEx para manter a documentação arquivada pelo prazo e 
para os fins previstos no art. 19. 

§ 61  Na hipótese de não serem tomadas as providencias de que tratam o caput e os §§ 20, 30  e 40  
deste artigo, a SEED incluirá o gestor sucessor como responsável solidário pelo débito apurado 
quando se tratar de omissão de prestação de contas cujo prazo para envio ao 
NUPREC/COFIC/SEED tiver expirado em sua gestão. 
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§ 71  As disposições deste artigo aplicam-se aos repasses de recursos do PROEM realizados em 
data anterior à publicação desta Instrução Normativa, ressalvados os atos praticados com base em 
normativos vigentes à época. 

Art. 24 A autoridade responsável pela prestação de contas, que inserir ou fizer inserir documentos ou 
declaração falsa ou diversa da que deveria ser inscrita, com o fim de alterar a verdade sobre os 
fatos, será responsabilizada civil, penal e administrativamente. 

Capítulo IX 
DA SUSPENSÃO E RESTABELECIMENTO DO REPASSE 

Art. 25 Fica a Secretaria de Estado da Educação - SEED autorizada a deixar de efetuar o repasse de 
recurso para as unidades de ensino nos seguintes casos: 
- Não for enviada a prestação de contas do PROEM, nas formas e prazos estabelecidos no art. 19 

ou, ainda, não for providenciada ou aceita a justificativa a que se refere o caput e os §§ 20, 31, 41  e 51  

do art. 23; 
II - A prestação de contas que apresentar falhas formais ou regulamentares; 
III - Os recursos forem utilizados em desacordo com os critérios estabelecidos para a execução do 
programa; 
IV - Não ocorrer o recolhimento integral dos valores impugnados pela NUPREC/COFIC/SEED; 
V - Houver determinação judicial. 

Art. 26 O restabelecimento do repasse dos recursos do PROEM às UEx ocorrerá quando: 
- A prestação de contas dos recursos recebidos for apresentada à SEED, na forma prevista no 

art.22; 
II - Sanadas as falhas formais ou regulamentares de que trata o inciso II do §50  do art. 23; 
III - Aceita a justificativa e formalizada a Representação junto ao Ministério Público de que trata o art. 
23; 
IV - For verificado o recolhimento integral dos valores impugnados pela SEED; 
V - Motivado por decisão judicial, com prévia apreciação do Ministério Público. 

Parágrafo Único - Quando o restabelecimento do repasse a que se refere este artigo ocorrer após o 
envio da Tomada de Contas Especial ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), a SEED deverá 
providenciar o encaminhamento da documentação recebida ao TCE, acompanhada de manifestação 
acerca da sua suficiência e pertinência para sanar a omissão ou a irregularidade praticada e da 
informação de que foi efetuado o restabelecimento do repasse à UEx. 

- 	Capítulo  
DA DEVOLUÇÃO, ESTORNO OU BLOQUEIO DOS RECURSOS 

Art. 27 A Secretaria de Estado da Educação poderá exigir a devolução de recursos, mediante 
notificação direta à UEx, na qual constarão os valores a serem restituídos, acrescidos, quando for o 
caso, de juros e correção monetária, nas seguintes hipóteses: 

- Ocorrência de créditos indevidos, pela Secretaria de Estado da Educação, na conta e/ou cartão 
corporativo específicos do Programa; 
II - Paralisação das atividades ou extinção da escola vinculada à UEx; 
III - Determinação do Poder Judiciário ou requisição do Ministério Público; 
IV - Constatação de incorreções cadastrais como mudança equivocada de agência bancária, entre 
outras; 
V - Verificação de irregularidades na execução do Programa; 
VI - Configuração de situações que inviabilizem a execução dos recursos do PROEM pela UEx. 
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§ 10  A Secretaria de Estado da Educação poderá solicitar estorno ou bloqueio, conforme o caso, dos 
valores creditados na conta da UEx, inclusive nas hipóteses previstas nos incisos 1 a VI do caput 
deste artigo, mediante solicitação direta ao agente financeiro depositário dos recursos. 

§ 20  Inexistindo saldo suficiente na conta e/ou cartão corporativo na qual os recursos foram 
creditados para efetivação do estorno referido no parágrafo anterior, será permitido, conforme o 
caso, à Secretaria de Estado da Educação: 
- Exigir da UEx a restituição dos recursos, na forma do art. 27, em prazo que será estabelecido na 

notificação referida no caput deste artigo; ou 
II - Proceder à compensação dos valores, deduzindo-os de futuros repasses. 

§ 30  Para efeito de cálculo da correção monetária de que trata o caput deste artigo será adotado o 
índice do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), considerando-se, para esse fim, o 
período compreendido entre a data do fato gerador e a do recolhimento. 

Art. 28 As devoluções de recursos, independentemente do fato gerador, deverão ser efetuadas à 
conta n° 5.193-4 -Banco do Brasil - Agência 3575-0, - Salário Educação - Quota. 

Capítulo XI 
DA FISCALIZAÇÃO 

Art. 29 A fiscalização da aplicação dos recursos do PROEM é de competência da Secretaria de 
Estado da Educação, Tribunal de Contas do Estado, Assessoria de Controle Interno/SEED, 
NUPREC/COFIC/SEED, Grupo Técnico de Apoio à Escola-GTAE, mediante realização de auditorias, 
de inspeções e de análise das prestações de contas. 

Art. 30 Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá denunciar ao Governo do Estado/Secretaria de 
Estado da Educação, a Controladoria Geral do Estado, ao Tribunal de Contas do Estado e ao 
Ministério Público do Estado do Amapá, as irregularidades identificadas na aplicação dos recursos 
destinados à execução do PROEMIGEA/SEED. 

Capítulo XII 
DOS BENS PATRIMONIAIS 

Art. 31 Os bens patrimoniais adquiridos ou produzidos com os recursos transferidos à conta do 
PROEM/GEA/SEED deverão ser tombados e incorporados ao patrimônio da Secretaria de Estado da 
Educação e destinados ao uso dos respectivos estabelecimentos de ensino da rede estadual, 
cabendo-lhe a responsabilidade pela guarda e conservação dos bens, e encaminhamento do Termo 
de Doação (Anexo V) à Secretaria de Estado da Educação/CAD/UNIDADE DE MATERIAL E 
PATRIMÔNIO, para efetuar o respectivo registro de tombamento ao patrimônio do Estado. 

Capítulo XIII 
DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 32 São competências da Secretaria de Estado da Educação: 
a) Elaborar e divulgar as normas relativas aos processos de adesão e habilitação ao PROEM e aos 
critérios de distribuição, alocação e prestação de contas dos recursos do Programa; 
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b) prover e repassar os recursos devidos às escolas beneficiárias do PROEM, por meio de suas 
respectivas Unidades Executoras (Caixas Escolares e/ou Conselhos Escolares), em parcelas 
definidas nesta Instrução Normativa, sem celebração de convênio, ou instrumento congênere, 
mediante depósito em conta corrente específica e/ou crédito no cartão corporativo; 
c) fazer chegar ao conhecimento das Unidades Executoras (Caixas Escolares e/ou Conselhos 
Escolares) os valores dos repasses destinados às escolas beneficiárias do PROEM por estas 
representadas ou mantidas; 
d) manter dados e informações cadastrais, na Unidade de Contratos e Convênios, correspondentes 
aos processos de habilitação ao PROEM das Unidades Executoras (Caixas Escolares e/ou Conselho 
Escolares), com vista ao atendimento das escolas beneficiárias; 
e) acompanhar, fiscalizar e controlar a execução dos recursos do PROEM junto às Unidades 
Executoras (Caixa Escolar e/ou Conselho Escolar); 
f) suspender o repasse de recursos das Caixas Escolares e/ou Conselhos Escolares que 
apresentarem irregularidade na aplicação dos recursos do Programa; 
g) nomear interventor no prazo máximo de 72 horas, para gerir os recursos na Unidade Executora 
(Caixa Escolar e/ou Conselho Escolar) que apresentar irregularidade na aplicação dos recursos do 
Programa, pelo período necessário ao processo de auditagem; 
h) destituir o(a) Presidente da Caixa Escolar e/ou Conselho Escolar que deixar de apresentar 
prestação de contas em tempo hábil, pela malversação do recurso ou pela aplicação em desacordo 
com o previsto no Programa e legislação pertinente e aplicar as penalidades legais pelas perdas e 
danos causados ao erário do Estado ou a terceiros, em razão de ação dolosa ou culposa; 
i) receber e analisar as prestações de contas do PROEM, provenientes das Unidades Executoras 
(Caixas Escolares e/ou Conselhos Escolares), emitir relatório analítico prévio e encaminhar à 
Controladoria Geral do Estado e, posteriormente, ao Tribunal de Contas do Estado. 

Art. 33 São competências das Unidades Executoras: 
a) Elaborar e apresentar à Secretaria de Estado da Educação o Plano de Desenvolvimento da 
Escola-PDE, completo e/ou simplificado, conforme estabelecido no inciso II do art.90  desta Instrução 
Normativa. 
b) Apoiar o Governo do Estado/Secretaria de Estado da Educação na divulgação das normas 
relativas aos processos de adesão, habilitação, distribuição, alocação, execução e prestação de 
contas dos recursos junto à comunidade escolar (dirigentes, técnicos, professores, auxiliares, 
serventes, merendeiras, vigias, alunos, pais e/ou responsáveis de alunos) das escolas beneficiárias, 
assegurando a estes, participação sistemática e efetiva, desde a seleção das necessidades 
educacionais prioritárias a serem satisfeitas até o acompanhamento do resultado do emprego do 
recurso do Programa e prestação de contas; 
c) Apresentar, tempestivamente quando solicitado, à Secretaria de Estado da Educação e aos 
órgãos de controle interno e externo, os dados cadastrais e os documentos exigidos para fins de 
atendimento dos estabelecimentos de ensino beneficiários; 
d) Manter-se informada sobre os valores recebidos à conta do PROEM/GEA/SEED, repassados em 
parcelas definidas nos incisos 1, li, III, IV e V do Art. 60  desta Instrução Normativa e divulgar junto à 
comunidade escolar; 
e) Empregar os recursos em favor da escola beneficiária em conformidade com as normas e os 
critérios estabelecidos para execução do PROEM/GEA/SEED e a legislação pertinente, mantendo 
em seu poder os comprovantes dos repasses efetuados, dos bens e materiais fornecidos ou serviços 
contratados com recursos do Programa; 
f) Efetuar as despesas nos prazos de vigência do Programa, respeitando o exercício financeiro; 
g) Fornecer, quando solicitado, todos os elementos e esclarecimentos indispensáveis para facilitar o 
acompanhamento e a fiscalização da execução dos recursos do Programa, inclusive relatório parcial 
de execução; 
h) Manter na escola beneficiária e à disposição do Governo do Estado/Secretaria de Estado da 
Educação e outros órgãos de controle interno e externo e da comunidade escolar, pelo prazo de 10 
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(dez) anos, após a aprovação da prestação de contas, em boa ordem, os documentos de receita, 
despesa e prestação de contas anual do Programa; 
i) Fazer a doação, através de contrato, dos bens construídos, produzidos e/ou adquiridos, em razão 
do repasse de recursos deste Programa, ao patrimônio do Estado, o qual deve ficar locado na 
Unidade de Ensino beneficiária, atendendo aos preceitos do Capítulo IV, Seção 1 e artigo 541 do 
Código Civil Brasileiro; 
j) Restituir os valores transferidos, acrescidos de juros legais e atualizados, segundo índices oficiais, 
a partir da data do recebimento, nos seguintes casos: 

- Quando os recursos não forem executados de acordo com as normas do Programa, ressalvadas 
as hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado; 
II - Omissão de apresentação de prestação de conta, no prazo estabelecido, salvo quando 
decorrente de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado; 
III - Utilização dos recursos em finalidade(s) diversa(s) das estabelecidas no Programa;. 
j) Recolher à conta n° 5.193-4 -Banco do Brasil - Agência 3575-0, - Salário Educação - Quota, 
em até 30 (trinta) dias após o encerramento da vigência do Programa, o saldo não aplicado, se 
houver; 
k) Responder pelas perdas e danos causados ao Estado ou a terceiros, em razão de ação ou 
omissão, dolosa ou culposa. 

Capítulo XIV 
DAS DISPOSIÇOES FINAIS 

Art.34 Esta Instrução Normativa, entrará em vigor na data de sua publicação e vigorará pelo prazo 
do Plano Plurianual, podendo ser prorrogada por igual período a critério da Administração. Poderá 
também ser modificada em qualquer de suas cláusulas com objetivo de melhor atender sua 
finalidade. 

Art. 35 Os casos omissos serão resolvidos pela Administração e pelo Grupo Técnico do Apoio à 
Escola - GTAE. 

Gabinete da Secretária de Estado da Educação, em Macapá-AP, 19 de fevereiro de 2020. 

MARIA GO!4H. 	ESOUSA 
Secretária d; Estado da Educação 

Decreto 8158 /2018-GEA 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/2020 

Dispõe sobre os critérios de repasses 
e execução do Programa Escola 
Melhor-PROEM, em cumprimento ao 
disposto na Lei n° 2123/2016. de 02 
de dezembro de 2016. 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n° 0158. de 26 de janeiro de 2018, Artigo 20  do Decreto n° 2378. de 05 de 
agosto de 1998, Artigos 10. inciso V. 14. incisos 1 e II. bem como do Art. 15 da Lei de Diretrizes e 
Bases n° 9.394. de 20 de dezembro de 2006, Resolução FNDE/CD/N° 10. de 18.04.2013. Lei 
Orçamentária Anual, e: 

CONSIDERANDO a política de fomento ao fortalecimento da participação social e da 
autogestão dos estabelecimentos de ensino público, como meio de consolidação dos propósitos da 
escola democrática: 

CONSIDERANDO a necessidade de sistematizar, otimizar e disciplinar os procedimentos 
administrativos relativos às formas de transferência e de prestação de contas dos recursos do 
Programa Escola Melhor-PROEM, com base na Lei Estadual n° 2.123. de 02 de dezembro de 2016. 
publicada no DOE n° 6331. de 02.12.2016, da Lei Federal n° 11.947 de 16 de junho de 2009-
PNAE/PDDE/MEC/FNDE, destinados aos estabelecimentos de ensino público estadual, com o fito de 
garantir meios que possibilitem a consecução dos propósitos da escola democrática: 

CONSIDERANDO os benefícios advindos com a racionalização e simplificação dos 
procedimentos administrativos, resolve: 

Capítulo 1 
DO OBJETO 

Art. 10  Dispor sobre os critérios de repasses e execução do Programa Escola Melhor-PROEM. em 
cumprimento ao disposto na Lei n° 2123/2016, de 02 de dezembro de 2016. 

Capítulo II 
DA DEFINIÇÃO E DOS BENEFICIAMOS DO PROEM/GEAISEED 

Art.21  O Programa Escola Melhor- PROEM consiste na transferência pelo Governo do Estado, 
através da Secretaria de Estado da Educação, de recursos financeiros consignados em seu 
orçamento, em benefício das escolas públicas estaduais. bem como estabelecer os procedimentos 
de habilitação e as formas de execução e prestação de contas do referido Programa. 

Art. 3° Os recursos financeiros do PROEM/GEA/SEED destinam-se a beneficiar as escolas públicas 
da educação básica da rede estadual, por intermédio das Unidades Executoras-UEx Próprias. 
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Parágrafo único - Por Unidade Executora Própria - UEx, entende-se o órgão, entidade ou instituição 
responsável pelo recebimento, execução e prestação de contas dos recursos transferidos pelo 
Governo do Estado/Secretaria de Educação, para atendimento das escolas beneficiárias do 
PROEM/GEA/SEED, que na forma desta Instrução Normativa, compreende: 
a) Unidade Executora Própria - denominada de Caixa Escolar, Conselho Escolar e/ou Unidade 
Descentralizada de Execução-LIDE, entidade sem fins lucrativos, representativa da comunidade 
escolar dos estabelecimentos de ensino público estadual, beneficiárias do PROEM/GEA/SEED. 

Capítulo III 
DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS 

Art. 40 - Os recursos transferidos, à conta do PROEM/GEA/SEED, destinam-se a cobertura de 
despesas de custeio, manutenção e de pequenos investimentos, de forma a contribuir, para a 
melhoria da infraestrutura física e pedagógica dos estabelecimentos de ensino beneficiários, 
devendo ser empregados em: 

- Manutenção e implementação das atividades administrativas e pedagógicas das unidades 
escolares atinentes a serviços destinados exclusivamente para execução das atividades 
administrativas e pedagógicas necessárias ao atendimento dos alunos matriculados na rede pública 
de ensino; 
II - Manutenção e pequenos reparos em prédios e equipamentos escolares; 
III - Aquisição suplementar de produtos destinados ao atendimento dos alunos com alimentação 
escolar. 
IV - Aquisição de equipamentos destinados a melhoria dos ambientes administrativos e 
pedagógicos, possibilitando mais agilidade, qualidade e melhores condições de trabalho. 

Parágrafo Único. É vedada a aplicação dos recursos do PROEM em: 
- Gastos com pessoal; 

II - Pagamento, a qualquer título, a agente público da ativa por serviços prestados, inclusive 
consultoria, assistência técnica ou assemelhados, salvo se o agente se encontrar em licença sem 
remuneração para tratar de interesse particular. 
III - Empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da ativa, ou 
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, 
inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados. 

Capítulo IV 
DA TRANSFERENCIA DOS RECURSOS 

Art. 50  A transferência de recursos financeiros do PROEM/GEA/SEED será realizada sem a 
necessidade de celebração de convênio, acordo, contrato, ajuste ou instrumento congênere, nos 
termos facultados pela Lei Federal n.° 11.947, de 16 de junho de 2009. 

Art. 60  - As escolas públicas estaduais receberão anualmente os recursos financeiros do 
PROEM/GEA/SEED, em parcelas, da seguinte forma: 
- Manutenção (Despesas de custeio) - 10 (dez) parcelas (FEV a NOV); 

II - Equipamentos (Despesas de Capital) - 01 (uma) parcela (de acordo com a solicitação das UEx e 
parecer da Coordenadoria Administrativa); 
III - Merenda escolar - 10 (dez) parcelas (FEV/NOV); 
IV - Pequenos investimentos na estrutura física dos prédios das escolas para volta às aulas (02 
parcelas) período de férias escolares. 
V - Serviços de reparos emergenciais na estrutura física 01 (uma) parcela conforme parecer da 
Coordenadoria da Rede Física- COREF/SEED, respeitados limites fixados no Art. 24 da Lei 8.666/93. 

Instrução Normativa n2  001/2020-SEED 	 Página 2 



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  

Art. 70 - O montante devido anualmente a cada escola estadual será calculado tomando-se como 
parâmetro: 

- O número de alunos matriculados na rede pública estadual, obtido no censo escolar do ano 
imediatamente anterior ao do atendimento, exceto no caso de demandas de escolas novas; 
li - As tabelas a seguir apresentam os referenciais de cálculos dos valores a serem repassados às 
escolas Públicas Estaduais, por ação. 

1 - AÇÃO: MANUTENÇÃO (Categoria Econômica - Despesas Correntes) 

Tabela A - Custo de Manutenção por aluno/ano por escola, zona e número de alunos 

CRITÉRIOS 
CUSTO 

ALUNO/ESCOLA 
R$ 

N° DE 
ALUNOS 

CUSTO 
TOTAL 

MENSAL 

No DE 
PARCELAS 

CUSTO 
ANUAL 

No DE 
ESCOLAS 

Macapá e Santana - 
Zona Urbana 

R$ 35,00 por 
aluno/ano 69.685 282.700 10 2.827.000,00 103 

Escolas com menos de 
100 alunos 

350,00 por 
escola/mês 

4.881 56.978,00 10 569.780,00 124 

Escolas com mais de 
100 	alunos, 	exceto 
Macapá e Santana. 

R$ 37,00 por 
aluno/ano 

24.424 90.368,00 10 903.680,00 81 

Tabela B - Recursos de manutenção segundo a estrutura física da escola 

FINALIDADE 
N° de ALUNOS 

VALOR 
P/ESCOLA R$ 

VALOR/MES  
PARCEL 
A/ANO VALOR ANO 

N° 
ESCOLAS 

Consumo e manutenção 
com piscina 

6.264 1.400,00 9.800,00 10 98.000,00 
07 

Consumo e manutenção 
com quadra de esporte. 65.929 500,00 53.500,00 10 535.000,00 107 

Consumo e manutenção 
com 	centrais 	de 	ar 
condicionados, exceto as 
escolas 	de 	Tempo 
Integral. 

62.239 200,00 194.800,00 02 n 389.600,00 82 
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Tabela C - Critérios de distribuição dos recursos para as escolas com laboratório de 
Informática 

N° 	DE 
ORDEM 

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS AS 
ESCOLAS COM LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

ACORDO COM O N° DE ALUNOS 

N° DE 
MESES N° DE 

ESCOLAS 
VALOR 

UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 ESCOLAS COM ATE 300 ALUNOS 	(21.797 alunos) 10 258 400,00 1.032.000,00 

02 ESCOLAS COM 301 A 600 ALUNOS 	(28.044) alunos) 10 65 550,00 357.500,00 

03 ESCOOLAS COM 601 A 900 ALUNOS 	(22.042 alunos) 10 30 650,00 195.000,00 

04 ESCOLAS COM 901 a 1500 ALUNOS 	(39.237 alunos) 10 36 750,00 270.00000 

05 ESCOLAS COM 1501 A 1800 ALUNOS 	(6.300 alunos) 10 4 850,00 34.000,00 

06 ESCOLAS COM 1801 a 2100 ALUNO 	(1.956 alunos) 10 1 950,00 9.500,00 

07 ESCOLAS COM 2101 A 2400 ALUNOS 	( 	alunos) 10 - 1.050,00 - 

08 ESCOLAS COM 2401 a2700ALUNOS 	( 	alunos) 10 - 1.150,00 - 

09 ESCOLAS COM 2701 ALUNOS OU MAIS 	- 10 - 1.25000 - 

TOTAL 	(109.068 alunos) 394 - 1.898.000,00 

Tabela O - Repasse de manutenção segundo a estrutura de tecnologia das escolas 

CRITÉRIOS 
N° DE 

ALUNOS 
VALOR 

MÊS/ESCOLA 
CUSTO TOTAL 

MENSAL 
N° MESES/DIAS 

ATENDIDOS 

CUSTO 
TOTAL 
ANUAL 

No DE 
 ESCOLA 

5 

Escola com 
INTERNET (Banda Larga, 

contrato) 
70.858 100,00 p/escola 23.200,00 10 232.000,00 116 

Nota: O valor máximo de transferência é R$ 500,00(quinhentos reais) A definição do valor de repasse será feita com base 
em avaliação da demanda pela equipe técnica da SEED para cada unidade escolar. 

Tabela E - Repasse de recursos para pagamento de serviços contábeis da caixa 
escolar 

ESCOLA! 
TIPOLOGIA N° DE ALUNOS QUANTIDADE 

DE ESCOLAS 

Custos R$ 
 

UNITÁRIO/MÊS No DE 
MESES CUSTO/ANO 

Até 	50 	alunos 132 40,00 10 52.800,00 
II De 51 a 100 alunos 48 50,00 10 24.000,00 
III De 101 a 400 alunos 106 60,00 10 63.60000 
IV De 401 a 1000 alunos 78 70,00 10 54.600,00 
V Acima de 1000 alunos 30 80,00 10 24.000,00 

TOTAL - 394 290,00 - 219.000,00 

Tabela F - Recursos para custeio de projetos especiais 

PR PROJETOS CRITÉRIOS 1 ER OS VALOR TOTAL ANUAL 
PREVISTO 

Projetos especiais selecionados: 	(Semana 
da Pátria, Biblioteca, Semana da Música, 
Intercâmbio, 	Oficinas 	Pedagógicas, 	Feiras 
de Ciências/Iniciação Cientifica, 	Desfile 13 
de Setembro, Fim de Semana na Escola, A 
Caminho da 	Universidade, 	Escola Verde, 
etc.) 

De acordo com o Projeto/escola selecionados 
pela CEBEP/CODNOP/CEESP/NATEP/ 
CRH/CAED/GAB/SEED 

200.000,00 

Nota: Os projetos deverão constar no Plano de Trabalho. 
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Tabela O - Recursos de manutenção como complementação para escolas que atendem 
rouramas específicos 

PROGRAMAS PERCAPTA 
N°  

ALUNOS 
CUSTO 

MENSAL 
No  MESES 

ATENDIDOS 
VALOR 
ANUAL 

N° 
ESCOLAS 

a) Educação em Tempo Integral 
(Novo Saber) 

6,50 por 
aluno/mês 5.345 34.742,50 10 347.425,00 23 

b) Ensino Médio Integral e 
Educação Profissional 

10,00 por 
aluno/ano 5.231 52.310,00 10 523.100,00 08 

c) Centros Educação Especial 14,00 por 
aluno/ano 630 8.820,00 10 88.200,00 04 

TOTAL 11.206 95.872,50 10 958.725,00 35 

Nota: Os valores previstos para escolas que atendem aos programas específicos serão acrescidos aos valores 
constantes na Tabela A, tendo por base o número de alunos atendidos nos respectivos programas. 

Tabela H - Pequenos Investimentos na Estrutura Física dos Prédios das Escolas para volta às aulas 
NQ DE 

ORDEM 
DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DE ACORDO COM O N2 DE 

ALUNOS 
QUANTIDADE 

ESCOLA 10  Parcela 22 parcela Total  

01 ESCOLAS COM ATÉ 100 ALUNOS 	(6.922 ALUNOS) 180 1.000,00 1.000,00 360.000,00 

02 ESCOLAS COM 101 A 200 ALUNOS 	(5.860 ALUNOS) 42 1.250,00 1.250,00 105.000,00 

03 ESCOOLAS COM 201 A 300 ALUNOS 	(9.015 ALUNOS) 36 1.500,00 1.500,00 108.000,00 

04 ESCOLAS COM 301 a 400 ALUNOS 	(9.752 ALUNOS) 28 1.750,00 1.750,00 98.000,00 

05 ESCOLAS COM 401 A 500 ALUNOS 	(8.043 ALUNOS) 18 2.000,00 2.000,00 72.000,00 

06 ESCOLAS COM 501 a 600 ALUNOS 	(10.249 ALUNOS) 19 2.250,00 2.250,00 85.500,00 

07 ESCOLAS COM 601 a 700 ALUNOS 	(8.374 ALUNOS) 13 2.500,00 2.500,00 65.000,00 

08 ESCOLAS COM 701 a 800 ALUNOS 	(6.869 ALUNOS) 9 2.750,00 2.750,00 49.500,00 

09 ESCOLAS COM 801 a 900 ALUNOS 	(6.799 ALUNOS) 8 3.000,00 3.000,00 48.000,00 

10 ESCOLAS COM 901 a 1000 ALUNOS 	(10.511 ALUNOS) 11 3.250,00 3.250,00 71.500,00 

11 ESCOLAS COM 1001 a 2000 ALUNOS (36.982 ALUNOS) 30 3.500,00 3.500,00 210.000,00 

TOTAL 	119.376 394 24.750,00 24.750,00 1.272.500,00 

AÇÃO II— ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
Tabela 1 - Per capta de recursos da Alimentação Escolar 

MODALIDADE/PROGRAMA 
No 

ALUNOS 
PERCAPTA 

No DIAS 
LETIVOS 

TOTAL 

Educação Infantil 4.021 0,48 180 32.400,00 

Educação Básica 119.001 0,48 200 12.043.378,00 

Educação T. Integral (Novo Saber) - Lanche 5.345 0,96 200 1.026.240,00 

Educação T lntegra(Novo Saber) - (Almoço) 5.345 5,00 200 5.345.000,00 

Mais Educação 

TOTAL 18.447.018,00 
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AÇÃO III— MATERIAL PERMANENTE (Categoria Econômica - Despesas de CAPITAL) 
Tabela J - Recursos para aquisição de equipamentos 

N° DE 
ORDEM 

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DE ACORDO COM O N° 
DE ALUNOS 

QUANTIDADE 
ESCOLA 

VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 ESCOLAS COM ATÉ 100 ALUNOS 	(6.922 ALUNOS) 180 2.000,00 360.000,00 

02 ESCOLAS COM 101 A 200 ALUNOS 	(5.860 ALUNOS) 42 2.500,00 105.000,00 

03 ESCOOLAS COM 201 A 300 ALUNOS 	(9.015 ALUNOS) 36 3.000,00 108.000,00 

04 ESCOLAS COM 301 a 400 ALUNOS 	(9.752 ALUNOS) 28 3.500,00 98.000,00 

05 ESCOLAS COM 401 A 500 ALUNOS 	(8.043 ALUNOS) 18 4.000,00 72.000,00 

06 ESCOLAS COM 501 a 600 ALUNOS 	(10.249 ALUNOS) 19 4.500,00 85.500,00 

07 ESCOLAS COM 601 a 700 ALUNOS 	(8.374 ALUNOS) 13 5.000,00 65.000,00 

08 ESCOLAS COM 701 a 800 ALUNOS 	(6.869 ALUNOS) 9 5.500,00 49.500,00 

09 ESCOLAS COM 801 a 900 ALUNOS 	(6.799 ALUNOS) 8 6.000,00 48.000,00 

10 ESCOLAS COM 901 a 1000 ALUNOS 	(10.511 ALUNOS) 11 6.500,00 71.500,00 

11 ESCOLAS COM 1001 a 2000 ALUNOS (36.982 ALUNOS) 30 7.000,00 210.000,00 

12 ESCOLAS COM MAIS DE 2000 ALUNOS (4.587 ALUNOS) - 7.500,00 - 
13 ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL 23 17.000,00 391.000,00 

TOTAL 	119.376 394 57.000,00 1.663.500,00 
Nota: Mediante parecer da CAD/SEED, o atendimento prioritário de recursos para aquisição de equipamentos terá como 
base as escolas não atendidas com recursos do Plano de Ações Articuladas - PAR/AP - MEC/FNDE. 

Parágrafo Único: Respeitados os limites orçamentários, os valores Constantes nas tabelas poderão 
ser alterados para atender exclusivamente interesse da Administração da Educação em benefício da 
comunidade escolar. 

Art. 81  - A assistência financeira de que trata esta Instrução Normativa correrá por conta de dotação 
orçamentária consignada anualmente na Secretaria de Estado da Educação e fica limitada aos 
valores autorizados na ação específica, observados os limites de movimentação, empenho e 
pagamento da programação orçamentária e financeira anual da SEED. 

Capítulo  
DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO RECEBIMENTO DOS RECURSOS 

Art. 9° Constituem condições para acesso anual aos recursos do Programa pelas escolas públicas 
estaduais: 

- Cadastro da Unidade Executora e do seu Presidente - (Anexo 1), que deverá ser formalizado ao 
Núcleo de Contratos e Convênios-NCC/SEED, com os seguintes documentos: 

a) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica: 
b) Cópia do Estatuto registrado em cartório; 
c) Cópia da Ata de eleição e posse da Diretoria; 
d) Relação dos Membros da Diretoria; 
e) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da 

União, fornecida pela Secretaria da Receita Federal. 

II - Elaboração do Plano de Desenvolvimento da Escola - PDE, completo e /ou simplificado, para 
cada exercício financeiro, com ampla participação da comunidade escolar, com base nas diretrizes 
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pedagógicas e administrativas da escola e nas instruções normativas da Secretaria de Estado da 
Educação - SEED e do Ministério da Educação - MEC; 

III - Análise e aprovação do Plano de Desenvolvimento da Escola - PDE, completo ou simplificado 
pelo Grupo Técnico do Apoio à Escola - GTAE. formado por gestores dos níveis de ensino da 
Educação Básica, técnico-pedagógico, planejamento, apoio ao educando e administrativo-financeiro 
da Secretaria de Estado da Educação. 

§ 11  O prazo para cadastramento das UEx que ainda não possuem cadastro, bem como 
apresentação do Plano de Desenvolvimento da Escola, será de 30(trinta) dias após a publicação 
desta Instrução Normativa. 

§ 20  Os cadastros subsequentes serão realizados até 31 de dezembro do exercício anterior a 
execução: 

§ 3° Em caso de substituição dos dirigentes das UEx, o cadastro deverá ser imediatamente 
atualizado no Núcleo de Contratos e Convênios. 

§ 4° O exercício financeiro que trata o inciso II compreende o período de 11  de janeiro a 31 de 
dezembro. 

Art. 10 Os recursos para aquisição de equipamentos serão solicitados à Secretaria de Estado da 
Educação, com a devida justificativa e mapa consolidado de pesquisa de preços para análise e 
parecer da Coordenadoria de Administração-CAD/SAGE. 

Paragrafo único: A data limite para solicitação será 30 de outubro de cada exercício financeiro. 

Art. 11 Os recursos para serviços de reparos emergenciais na estrutura física serão solicitados à 
Secretaria de Estado da Educação, com a devida justificativa, mapa consolidado de pesquisa de 
preços e relatório fotográfico para análise e emissão de parecer da Coordenadoria da Rede Física-
COREF/SAGE. 

Art. 12 Os recursos para custeio de projetos especiais, que não tiverem origem em chamada 
públicas da Secretaria de Estado da Educação. deverão ser solicitados à SEED, com a devida 
apresentação do projeto para análise até 30 de março do exercício previsto para execução e deverão 
constar no Plano de Trabalho. 

Capítulo VI 
DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS 

Art. 13 Os recursos transferidos as expensas do PROEM serão creditados em contas correntes 
específicas e/ou cartões corporativos. nos quais estes deverão ser mantidos e geridos. 

§ 10  As contas correntes de que trata este artigo serão abertas pelas UEx em agências do Banco do 
Brasil mediante autorização da Secretaria de Estado da Educação, através de ofício e deverão ser 
cadastradas na Coordenadoria de Finanças e Contabilidade - COFIC/SEED. 

§ 20  A movimentação dos recursos das contas específicas somente será permitida para o pagamento 
de despesas relacionadas com as finalidades do programa de acordo com Plano de 
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Desenvolvimento da Escola - PDE completo e /ou simplificado aprovado, na forma definida no caput 
e incisos 1 a III do art. 40,  ou para aplicação financeira nos termos previstos no art. 14. 

§ 30 A movimentação financeira de que trata o parágrafo anterior deverá realizar-se, exclusivamente, 
mediante cheque nominativo ao credor, operação com cartão corporativo, ordem bancária, 
Transferência Eletrônica de Disponibilidade (TED) ou outra modalidade de movimentação autorizada 
pelo Banco Central do Brasil em que fique evidenciada a sua destinação e, no caso de pagamento, 
identificado o credor. 

Art. 14 Enquanto não utilizados na sua finalidade, os recursos do PROEM/SEED deverão ser 
obrigatoriamente, aplicados em caderneta de poupança aberta especificamente para o programa, 
quando a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira 
de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, se a sua 
utilização ocorrer em prazo inferior a um mês. 

§ 10  A aplicação financeira de que trata este artigo deverá estar vinculada à mesma conta corrente 
na qual os recursos financeiros foram creditados pela SEED, inclusive quando se tratar de caderneta 
de poupança, cuja aplicação poderá se dar mediante a vinculação do correspondente número de 
operação à conta já existente. 

§ 20  Na impossibilidade da adoção do procedimento referido no parágrafo anterior para a aplicação 
dos recursos em caderneta de poupança, deverá a UEx providenciar a abertura de conta específica 
para esse fim no mesmo banco e agência depositários dos recursos do PROEM. 

§ 30  O produto das aplicações financeiras deverá ser, obrigatoriamente, computado a crédito da 
conta específica e ser aplicado, exclusivamente, nas finalidades do programa, ficando sujeito às 
mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos. 

§ 40 A aplicação financeira na forma prevista no § 20  deste artigo não desobriga a UEx de efetuar as 
movimentações financeiras do programa exclusivamente por intermédio da conta corrente aberta 
para a execução do PROEM. 

Capítulo VII 
DA FORMA E PRAZOS DA EXECUÇÃO DOS RECURSOS 

Art. 15 As aquisições de materiais e bens e/ou contratações de serviços, com os repasses efetuados 
à custa do PROEM, pelas UEx, deverão observar os princípios da isonomia, legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência a fim de garantir às escolas que representam 
produtos e serviços de boa qualidade, sem qualquer espécie de favorecimento e mediante a escolha 
da proposta mais vantajosa para o erário, adotando, para esse fim, sistema de pesquisa de 
preços que deverá abranger o maior número possível de fornecedores e prestadores de serviços 
que atuem nos ramos correspondentes ao objeto a ser adquirido e/ou contratado. 

Art. 16 O sistema de pesquisa de preços referido no art. 15, que terá por escopo ampliar a 
competitividade e evitar exigências que afetem a eficiência e a eficácia do processo de aquisição de 
materiais e bens e contratação de serviços, deverá ser precedida de Edital de Chamada Pública e 
realizada pelas UEx, conforme os seguintes procedimentos: 

- Seleção, em reunião com os membros da Diretoria e Conselho Fiscal da UEx e/ou ainda 
representantes da comunidade escolar, dos materiais e bens a serem adquiridos e/ou serviços a 
serem contratados, de acordo com as finalidades do programa, para suprirem as necessidades 
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prioritárias das escolas que representam, devendo ser registrados em ata os produtos e/ou serviços 
escolhidos e os motivos que determinaram as escolhas; 
II - Afixação de cópia legível da ata referida no inciso 1 nas sedes das escolas em local de fácil 
acesso e visibilidade, de modo a divulgar, em especial para a comunidade escolar, as aquisições e 
contratações que serão realizadas com os repasses do PROEM; 
III - Realização de pesquisas de preços, precedida de Edital de Chamada Pública, dos produtos e/ou 
serviços, indicados na ata referida nos incisos anteriores, junto ao maior número possível de 
fornecedores e/ou prestadores que atuem nos ramos relacionados com a natureza do produto e/ou 
do serviço a ser adquirido e/ou contratado, sendo obrigatória a avaliação de, no mínimo, (três) 
orçamentos a fim de evitar quaisquer favorecimentos e garantir a escolha da proposta mais vantajosa 
para o erário; 
IV - Preenchimento da Consolidação de Pesquisas de Preços, cujo modelo constitui o Anexo II desta 
Instrução Normativa, na qual serão indicados os menores orçamentos obtidos para cada item ou lote 
pesquisado e cotado, com vistas à identificação do fornecedor ou prestador do qual poderá ser feita 
a aquisição dos materiais e bens ou a contratação dos serviços. 
V - Lavratura de ata na qual deverão ser explicitados os critérios de escolha, em conformidade com 
o disposto nos §§ 20  e 30  deste artigo, bem como outros esclarecimentos considerados necessários. 

§ 10  Os editais das chamadas públicas deverão ser afixados no mural da escola, em local de ampla 
circulação, com ampla divulgação na comunidade e deverão permanecer abertos para recolhimento 
de propostas por um período mínimo de 10(dez) dias; 

§ 20  Os orçamentos que vierem a ser apresentados, na forma do inciso III deste artigo, deverão 
especificar, com clareza, os produtos e/ou serviços cotados, seus respectivos valores e, se for o 
caso, os descontos oferecidos, bem como conter a razão social, o número de inscrição no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), o endereço e o telefone dos proponentes, o período de 
validade da proposta, as formas de pagamento e o prazo e as condições para entrega dos produtos 
e/ou prestação dos serviços, que porventura venham a ser adquiridos e/ou contratados e as 
respectivas datas e assinaturas. 

§ 3° Constituirão critérios para seleção da proposta mais vantajosa ao erário, a oferta, pelos 
proponentes, de materiais e bens e/ou serviços de qualidade, em preços compatíveis com os 
praticados no mercado e com prazos e condições de entrega ou execução que atendam, 
tempestivamente, às necessidades prioritárias das unidades escolares. 

§ 41  As aquisições de materiais, bens e/ou contratações de serviços serão realizadas com base no 
menor preço por item ou lote, admitida à escolha com base no menor preço global da proposta nos 
casos em que tal opção, justificadamente, resultar no melhor aproveitamento dos recursos públicos. 

§ 50  Para efeito do disposto no parágrafo anterior, considera-se: 
- "item" o produto ou serviço a ser adquirido ou contratado; 

II - "lote" o agrupamento de produtos ou serviços similares a serem adquiridos ou contratados e; 
III - "preço global" da proposta o montante correspondente ao somatório dos valores dos itens e/ou 
dos lotes, conforme o caso. 

§ 61  As aquisições de materiais e bens e/ou contratação de serviços em empresas de comércio 
eletrônico pela internet deverão observar as disposições do Código de Defesa do Consumidor, de 
que trata a Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, bem como instruções e normas similares 
emanadas de organismos competentes para legislarem sobre a matéria. 
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§ 7° As pesquisas de preços, quando não realizadas com o número mínimo de 3(três) fornecedores 
e/ou prestadores de serviços, só serão aceitas se acompanhadas de justificativa circunstanciada que 
comprove a inviabilidade de atendimento dessa exigência. 

§ 80  Deverá ser evitada a realização repetitiva de pesquisas de preços nos mesmos fornecedores e 
prestadores de serviços, devendo tal prática, quando inevitável por fatores conjunturais, ser objeto da 
justificativa correspondente. 

§ 90 No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará, obrigatoriamente, por 
sorteio, em ato público, para o qual serão convocados todos os proponentes, devendo ser realizado 
com a presença de, pelo menos, 03 (três) membros da UEx e 03 (três) membros do Conselho Fiscal 
preferencialmente, e sempre que possível, dos responsáveis pelas propostas empatadas, vedada a 
adoção de outro processo 

Art. 17 No caso de aquisições de bens e materiais, sempre que possível, deverá ser atendido o 
princípio da padronização, que impõe compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho 
dos produtos adquiridos, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência 
técnica e garantia. 

Art. 18 É vedada a realização de pagamentos antes da efetiva entrega de materiais e bens e/ou 
prestação de serviços, inclusive na hipótese de adoção da alternativa de que trata o § 60  do art. 13. 

Art. 19 Constituirão documentos probatórios das aquisições de materiais e/ou contratações e bens 
e/ou contratações de serviços previstas nesta Instrução Normativa os abaixo indicados: 
- As atas referidas nos incisos 1 a lii e V do art. 16; 

II - Os orçamentos, previstos no inciso III do art. 16, apresentados por, no mínimo, 3(três) 
fornecedores e/ou prestadores de serviços; 
III - As justificativas exigíveis nas hipóteses previstas nos §§ 61  e 71  do art. 16; 
IV - A Consolidação de Pesquisa de Preços, referida no inciso IV do art. 16, com a indicação dos 
itens ou lotes de menor valor extraídos dos orçamentos referidos no inciso II do caput deste artigo; 
V - Cópia dos comprovantes dos pagamentos efetuados (cheques, transferências eletrônicas de 
disponibilidade, comprovante de cartão corporativo, etc.) e dos originais dos documentos 
comprobatórios das despesas efetivadas (notas fiscais, faturas, recibos, etc.). 

§ 10  Os documentos comprobatórios das despesas, referidos no inciso V do caput deste artigo, 
deverão ser emitidos em nome da UEx e conter, no mínimo, as seguintes informações: 

- As siglas do Estado, da SEED e da destinação do repasse do PROEM a serem indicadas pela 
UEx conforme exemplificado a seguir: GEA/SEED/PROEM; 
II - O atesto do recebimento do material ou bem fornecido e/ou do serviço prestado à escola, com a 
data, a assinatura e a identificação do membro da UEx que firmou o atesto; e 
III - O registro de quitação da despesa efetivada, com a data, a assinatura e a identificação do 
representante legal do fornecedor do material ou bem ou do prestador do serviço. 

§ 20  Poderão ser utilizados carimbos para indicação, nos comprovantes de despesas, das 
informações referidas nos incisos 1 a III do parágrafo anterior. 

Art. 20 A execução dos recursos transferidos através do Programa Escola Melhor-PROEM e sob a 
égide desta Instrução Normativa deverá ocorrer respeitando o exercício financeiro, compreendido de 
10  de janeiro a 31 de dezembro. 

Art. 21 Os documentos probatórios das aquisições de materiais e bens e/ou contratações de 
serviços que trata o art. 16 deverão ser mantidos em arquivo em suas respectivas sedes, juntamente 
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com os das prestações de contas da UEx, em boa ordem e organização até o prazo de 10 (dez) 
anos, contados a partir da aprovação da prestação de contas pelo Tribunal de Contas do Estado - 
TCE, para disponibilização, quando solicitado, aos órgãos de controle interno, externo e do Ministério 
Público do Estado do Amapá. 

Capítulo VIII 
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Art. 22 As Unidades Executoras deverão encaminhar a prestação de contas dos recursos do 
PROEMIGEA/SEED, ao Governo do Estado/Secretaria de Educação/Núcleo de Prestação de 
Contas, no máximo, 30 (trinta) dias após o encerramento do exercício, podendo este prazo ser 
prorrogado de acordo com interesse da Administração Pública, constituída de: 
- Ofício de encaminhamento endereçado a(o) Secretaria(o) de Estado da Educação e entregue no 

NUPREC/COFIC/SEED; 
II - Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos efetuados, distribuídos 
por ação - Anexo III; 
III - Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos, se houver, Anexo IV; 
IV - Termo de Doação dos bens adquiridos ou produzidos, se houver, Anexo V; 
V - Documentos comprovando o ingresso e saída dos recursos (extratos bancários, e/ou guia de 
depósito, diário de caixa, conciliação bancária e balancete financeiro); 
VI - Documentos correspondentes às despesas efetuadas (faturas, notas fiscais, recibos), agrupados 
por ação ou natureza de gastos, obrigatoriamente certificados e contendo identificação do PROEM-
GEA/SEED; 
VII - Parecer do Conselho Fiscal da Caixa Escolar, constando o julgamento das contas do PROEM; 
VIII - Documentos que comprovem os procedimentos para compras e/ou contratação de serviços, 
tais como: atas, cotação/coleta de preços, justificativa e demais documentos, conforme o disposto no 
art. 19 desta Instrução Normativa. 
IX - Comprovante de recolhimento de saldo não aplicado, quando houver. 

§11  A prorrogação de prazo de vigência ocorrerá por interesse da Administração, em duas situações: 
a) Quando não for possível o repasse de recursos de acordo com o Cronograma de Desembolso; 
b) Por solicitação dos dirigentes das Caixas Escolares que justificarem as dificuldades de execução 
em tempo hábil. 

§ 21  O Núcleo de Prestação de Contas - NUPREC/COFIC/SEED deverá analisar as prestações de 
contas recebidas das UEx, das escolas, e no máximo de 30(trinta) dias após o recebimento, emitirá 
parecer prévio acerca da aplicação dos recursos, efetivando os registros correspondentes às UEx 
inadimplentes, com prestação de contas, bem como os concernentes às UEx que regularizarem suas 
pendências. 

§ 30  Os comprovantes de envio das prestações de contas das UEx deverão ser mantidos, em 
arquivo, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá e Ministério Público Estadual, pelo prazo previsto no art. 21. 

§ 40  Na hipótese de a prestação de contas da UEx não ser apresentada na forma e na data previstas 
neste artigo, ou não ser aprovada, em razão de falhas e irregularidades, o NUPREC/COFIC/SEED, 
estabelecerá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para sua apresentação, regularização ou devolução 
dos recursos recebidos ou impugnados, sob pena de bloqueio de futuros repasses financeiros; 

§ 50  No caso de ocorrência da hipótese prevista no parágrafo anterior, o Núcleo de Prestação de 
Contas - NUPREC/COFIC/SEED relacionará as Unidades Executoras inadimplentes, encaminhará 
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ao Núcleo de Contratos e Convênios NCC/CAD/SEED e a Coordenadoria de Finanças e 
Contabilidade - COFIC/SEED, para que seja providenciado o bloqueio do repasse de recursos 
financeiros, e providenciará as medidas necessárias em desfavor dos gestores faltosos para 
ressarcimento do erário. 

§ 60  Na hipótese de substituição do(a) gestor(a) escolar durante o exercício financeiro, o gestor 
substituído deverá apresentar no NUPREC/COFIC/SEED, no máximo, até 30 (trinta) dias após a sua 
exoneração, a Prestação de Contas, disposta no art. 22, dos recursos recebidos e executados pela 
UEx durante o período em que esteve sob sua responsabilidade. 

Art. 23 A Unidade Executora que não apresentar ou não tiver aprovada a prestação de contas dos 
recursos financeiros recebidos por motivo de força maior ou caso fortuito, deverá apresentar 
justificativa motivada ao Núcleo de Prestação de Contas da Secretária de Estado da Educação - 
NUPREC/COFIC/SEED. 

§ 1° Considera-se caso fortuito, dentre outros, a falta ou a não aprovação, no todo ou em parte, da 
prestação de contas, por dolo ou culpa do gestor anterior. 

§ 20  Na falta de apresentação ou da não aprovação, no todo ou em parte, da prestação de contas por 
culpa ou dolo do gestor da UEx sucedido, a justificativa a que se refere o caput deste artigo deverá 
ser, obrigatoriamente, apresentada pelo gestor que estiver no exercício do cargo à época em que for 
levantada a omissão ou a irregularidade pelo NUPREC/COFIC/SEED, acompanhada, 
necessariamente, de cópia autenticada de Representação a ser entregue diretamente no 
respectivo setor para a adoção das providências administrativas para instauração da Tomada de 
Contas Especial, de acordo com as Instruções Normativas n° 119/2005 e n° 122/2005-TCE/AP. 

§ 30  É de responsabilidade do gestor sucessor a instrução obrigatória da Representação, nos moldes 
legais exigidos, a ser entregue no NUPREC/COFIC/SEED, com no mínimo, os seguintes elementos: 
- Qualquer documento disponível referente à transferência dos recursos, inclusive extratos da conta 

corrente específica do programa; 
II - Relatório das ações empreendidas com os recursos transferidos; 
III - Qualificação do ex-gestor, inclusive com o endereço atualizado, se houver; e 
IV - Documento que comprove a situação atualizada quanto à inadimplência da UEx perante a 
SEED, acompanhada de cópias das notificações de ausência de prestação de contas expedidas. 

§ 40  na ocorrência do disposto no caput e nos §§ 11  ao 30  deste artigo, a UEx deverá encaminhar a 
justificativa a Secretaria de Estado da Educação. 

§ 50  O NUPREC/COFIC/SEED examinará as justificativas de que trata o parágrafo anterior no prazo 
de 15 (quinze) dias, a contar da data do seu recebimento, devendo: 
- Em caso de indeferimento, manter o registro de inadimplência da UEx com a prestação de contas, 

nos termos do § 10  do art. 20; 
li - Em caso de acolhimento, registrar a regularização das pendências da UEx conforme previsto no 
§ 10  do art. 20, apontando o motivo da regularização; e 
III - Em quaisquer hipóteses, informará às UEx para manter a documentação arquivada pelo prazo e 
para os fins previstos no art. 19. 

§ 60  Na hipótese de não serem tomadas as providencias de que tratam o caput e os §§ 20, 30  e 40  
deste artigo, a SEED incluirá o gestor sucessor como responsável solidário pelo débito apurado 
quando se tratar de omissão de prestação de contas cujo prazo para envio ao 
NUPREC/COFIC/SEED tiver expirado em sua gestão. 
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§ 70 As disposições deste artigo aplicam-se aos repasses de recursos do PROEM realizados em 
data anterior à publicação desta Instrução Normativa, ressalvados os atos praticados com base em 
normativos vigentes à época. 

Art. 24 A autoridade responsável pela prestação de contas, que inserir ou fizer inserir documentos ou 
declaração falsa ou diversa da que deveria ser inscrita, com o fim de alterar a verdade sobre os 
fatos, será responsabilizada civil, penal e administrativamente. 

- 	Capítulo IX 
DA SUSPENSÃO E RESTABELECIMENTO DO REPASSE 

Art. 25 Fica a Secretaria de Estado da Educação - SEED autorizada a deixar de efetuar o repasse de 
recurso para as unidades de ensino nos seguintes casos: 
- Não for enviada a prestação de contas do PROEM, nas formas e prazos estabelecidos no art. 19 

ou, ainda, não for providenciada ou aceita a justificativa a que se refere o caput e os §§ 20, 31, 41  e 51  

do art. 23; 
II - A prestação de contas que apresentar falhas formais ou regulamentares; 
III - Os recursos forem utilizados em desacordo com os critérios estabelecidos para a execução do 
programa; 
IV - Não ocorrer o recolhimento integral dos valores impugnados pela NUPREC/COFIC/SEED; 
V - Houver determinação judicial. 

Art. 26 O restabelecimento do repasse dos recursos do PROEM às UEx ocorrerá quando: 
- A prestação de contas dos recursos recebidos for apresentada à SEED, na forma prevista no 

art.22; 
II - Sanadas as falhas formais ou regulamentares de que trata o inciso lI do §51  do art. 23; 
III - Aceita a justificativa e formalizada a Representação junto ao Ministério Público de que trata o art. 
23; 
IV - For verificado o recolhimento integral dos valores impugnados pela SEED; 
V - Motivado por decisão judicial, com prévia apreciação do Ministério Público. 

Parágrafo Único - Quando o restabelecimento do repasse a que se refere este artigo ocorrer após o 
envio da Tomada de Contas Especial ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), a SEED deverá 
providenciar o encaminhamento da documentação recebida ao TCE, acompanhada de manifestação 
acerca da sua suficiência e pertinência para sanar a omissão ou a irregularidade praticada e da 
informação de que foi efetuado o restabelecimento do repasse à UEx. 

- 	Capítulo  
DA DEVOLUÇÃO, ESTORNO OU BLOQUEIO DOS RECURSOS 

Art. 27 A Secretaria de Estado da Educação poderá exigir a devolução de recursos, mediante 
notificação direta à UEx, na qual constarão os valores a serem restituídos, acrescidos, quando for o 
caso, de juros e correção monetária, nas seguintes hipóteses: 

- Ocorrência de créditos indevidos, pela Secretaria de Estado da Educação, na conta e/ou cartão 
corporativo específicos do Programa; 
II - Paralisação das atividades ou extinção da escola vinculada à UEx; 
III - Determinação do Poder Judiciário ou requisição do Ministério Público; 
IV - Constatação de incorreções cadastrais como mudança equivocada de agência bancária, entre 
outras; 
V - Verificação de irregularidades na execução do Programa; 
VI - Configuração de situações que inviabilizem a execução dos recursos do PROEM pela UEx. 
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§ 10  A Secretaria de Estado da Educação poderá solicitar estorno ou bloqueio, conforme o caso, dos 
valores creditados na conta da UEx, inclusive nas hipóteses previstas nos incisos 1 a VI do caput 
deste artigo, mediante solicitação direta ao agente financeiro depositário dos recursos. 

§ 20  Inexistindo saldo suficiente na conta e/ou cartão corporativo na qual os recursos foram 
creditados para efetivação do estorno referido no parágrafo anterior, será permitido, conforme o 
caso, à Secretaria de Estado da Educação: 
- Exigir da UEx a restituição dos recursos, na forma do art. 27, em prazo que será estabelecido na 

notificação referida no caput deste artigo; ou 
II - Proceder à compensação dos valores, deduzindo-os de futuros repasses. 

§ 30  Para efeito de cálculo da correção monetária de que trata o caput deste artigo será adotado o 
índice do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), considerando-se, para esse fim, o 
período compreendido entre a data do fato gerador e a do recolhimento. 

Art. 28 As devoluções de recursos, independentemente do fato gerador, deverão ser efetuadas à 
conta n° 5.193-4 -Banco do Brasil - Agência 3575-0, - Salário Educação - Quota. 

Capítulo Xl - 
DA FISCALIZAÇÃO 

Art. 29 A fiscalização da aplicação dos recursos do PROEM é de competência da Secretaria de 
Estado da Educação, Tribunal de Contas do Estado, Assessoria de Controle lnterno/SEED, 
NUPREC/COFIC/SEED, Grupo Técnico de Apoio à Escola-GTAE, mediante realização de auditorias, 
de inspeções e de análise das prestações de contas. 

Art. 30 Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá denunciar ao Governo do Estado/Secretaria de 
Estado da Educação, a Controladoria Geral do Estado, ao Tribunal de Contas do Estado e ao 
Ministério Público do Estado do Amapá, as irregularidades identificadas na aplicação dos recursos 
destinados à execução do PROEM/GEA/SEED. 

Capítulo XII 
DOS BENS PATRIMONIAIS 

Art. 31 Os bens patrimoniais adquiridos ou produzidos com os recursos transferidos à conta do 
PROEM/GEAISEED deverão ser tombados e incorporados ao patrimônio da Secretaria de Estado da 
Educação e destinados ao uso dos respectivos estabelecimentos de ensino da rede estadual, 
cabendo-lhe a responsabilidade pela guarda e conservação dos bens, e encaminhamento do Termo 
de Doação (Anexo V) à Secretaria de Estado da Educação/CAD/UNIDADE DE MATERIAL E 
PATRIMÔNIO, para efetuar o respectivo registro de tombamento ao patrimônio do Estado. 

Capítulo XIII 
DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 32 São competências da Secretaria de Estado da Educação: 
a) Elaborar e divulgar as normas relativas aos processos de adesão e habilitação ao PROEM e aos 
critérios de distribuição, alocação e prestação de contas dos recursos do Programa; 
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b) prover e repassar os recursos devidos às escolas beneficiárias do PROEM, por meio de suas 
respectivas Unidades Executoras (Caixas Escolares e/ou Conselhos Escolares), em parcelas 
definidas nesta Instrução Normativa, sem celebração de convênio, ou instrumento congênere, 
mediante depósito em conta corrente específica e/ou crédito no cartão corporativo; 
c) fazer chegar ao conhecimento das Unidades Executoras (Caixas Escolares e/ou Conselhos 
Escolares) os valores dos repasses destinados às escolas beneficiárias do PROEM por estas 
representadas ou mantidas; 
d) manter dados e informações cadastrais, na Unidade de Contratos e Convênios, correspondentes 
aos processos de habilitação ao PROEM das Unidades Executoras (Caixas Escolares e/ou Conselho 
Escolares), com vista ao atendimento das escolas beneficiárias; 
e) acompanhar, fiscalizar e controlar a execução dos recursos do PROEM junto às Unidades 
Executoras (Caixa Escolar e/ou Conselho Escolar); 
O suspender o repasse de recursos das Caixas Escolares e/ou Conselhos Escolares que 
apresentarem irregularidade na aplicação dos recursos do Programa; 
g) nomear interventor no prazo máximo de 72 horas, para gerir os recursos na Unidade Executora 
(Caixa Escolar e/ou Conselho Escolar) que apresentar irregularidade na aplicação dos recursos do 
Programa, pelo período necessário ao processo de auditagem; 
h) destituir o(a) Presidente da Caixa Escolar e/ou Conselho Escolar que deixar de apresentar 
prestação de contas em tempo hábil, pela malversação do recurso ou pela aplicação em desacordo 
com o previsto no Programa e legislação pertinente e aplicar as penalidades legais pelas perdas e 
danos causados ao erário do Estado ou a terceiros, em razão de ação dolosa ou culposa; 
i) receber e analisar as prestações de contas do PROEM, provenientes das Unidades Executoras 
(Caixas Escolares e/ou Conselhos Escolares), emitir relatório analítico prévio e encaminhar à 
Controladoria Geral do Estado e, posteriormente, ao Tribunal de Contas do Estado. 

Art. 33 São competências das Unidades Executoras: 
a) Elaborar e apresentar à Secretaria de Estado da Educação o Plano de Desenvolvimento da 
Escola-PDE, completo e/ou simplificado, conforme estabelecido no inciso II do art.90  desta Instrução 
Normativa. 
b) Apoiar o Governo do Estado/Secretaria de Estado da Educação na divulgação das normas 
relativas aos processos de adesão, habilitação, distribuição, alocação, execução e prestação de 
contas dos recursos junto à comunidade escolar (dirigentes, técnicos, professores, auxiliares, 
serventes, merendeiras, vigias, alunos, pais e/ou responsáveis de alunos) das escolas beneficiárias, 
assegurando a estes, participação sistemática e efetiva, desde a seleção das necessidades 
educacionais prioritárias a serem satisfeitas até o acompanhamento do resultado do emprego do 
recurso do Programa e prestação de contas; 
c) Apresentar, tempestivamente quando solicitado, à Secretaria de Estado da Educação e aos 
órgãos de controle interno e externo, os dados cadastrais e os documentos exigidos para fins de 
atendimento dos estabelecimentos de ensino beneficiários; 
d) Manter-se informada sobre os valores recebidos à conta do PROEM/GEA/SEED, repassados em 
parcelas definidas nos incisos 1, li, III, IV e V do Art. 61  desta Instrução Normativa e divulgar junto à 
comunidade escolar; 
e) Empregar os recursos em favor da escola beneficiária em conformidade com as normas e os 
critérios estabelecidos para execução do PROEM/GENSEED e a legislação pertinente, mantendo 
em seu poder os comprovantes dos repasses efetuados, dos bens e materiais fornecidos ou serviços 
contratados com recursos do Programa; 
f) Efetuar as despesas nos prazos de vigência do Programa, respeitando o exercício financeiro; 
g) Fornecer, quando solicitado, todos os elementos e esclarecimentos indispensáveis para facilitar o 
acompanhamento e a fiscalização da execução dos recursos do Programa, inclusive relatório parcial 
de execução; 
h) Manter na escola beneficiária e à disposição do Governo do Estado/Secretaria de Estado da 
Educação e outros órgãos de controle interno e externo e da comunidade escolar, pelo prazo de 10 
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(dez) anos, após a aprovação da prestação de contas, em boa ordem, os documentos de receita, 
despesa e prestação de contas anual do Programa; 
i) Fazer a doação, através de contrato, dos bens construídos, produzidos e/ou adquiridos, em razão 
do repasse de recursos deste Programa, ao patrimônio do Estado, o qual deve ficar locado na 
Unidade de Ensino beneficiária, atendendo aos preceitos do Capítulo IV, Seção 1 e artigo 541 do 
Código Civil Brasileiro; 
j) Restituir os valores transferidos, acrescidos de juros legais e atualizados, segundo índices oficiais, 
a partir da data do recebimento, nos seguintes casos: 
- Quando os recursos não forem executados de acordo com as normas do Programa, ressalvadas 

as hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado; 
II - Omissão de apresentação de prestação de conta, no prazo estabelecido, salvo quando 
decorrente de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado; 
III - Utilização dos recursos em finalidade(s) diversa(s) das estabelecidas no Programa.. 
j) Recolher à conta n° 5.193-4 -Banco do Brasil - Agência 3575-0, - Salário Educação - Quota, 
em até 30 (trinta) dias após o encerramento da vigência do Programa, o saldo não aplicado, se 
houver; 
k) Responder pelas perdas e danos causados ao Estado ou a terceiros, em razão de ação ou 
omissão, dolosa ou culposa. 

Capítulo XIV 
DAS DISPOSIÇOES FINAIS 

Art.34 Esta Instrução Normativa, entrará em vigor na data de sua publicação e vigorará pelo prazo 
do Plano Plurianual, podendo ser prorrogada por igual período a critério da Administração. Poderá 
também ser modificada em qualquer de suas cláusulas com objetivo de melhor atender sua 
finalidade. 

Art. 35 Os casos omissos serão resolvidos pela Administração e pelo Grupo Técnico do Apoio à 
Escola - GTAE. 

Gabinete da Secretária de Estado da Educação, em Macapá-AP, 19 de fevereiro de 2020. 
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