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INDICAÇÃO  qS /2018 

Indico, nos termos dos arts. 169 a 171, da Resolução n° 
86/199'! Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Acre 
que, aps ouvida a Mesa Diretora da ALEAC, seja encaminhado, ao Poder 
gxecutivo, o anteprojeto de lei que "Institui o Programa de Descentralização de 
Recursos Financeiros no âmbito da Secretaria de Estado de Educação, das 
entidades da administração indireta a ela vinculadas e demais entidades 
integrantes do Sistema Estadual de Educação." 
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ANTEPROJETO DE LEI N. - DE - DE 	 DE 2018 

Institui o Programa de 
Descentralização de Recursos 
Financeiros no âmbito da 
Secretaria de Estado de 
Educação, das entidades da 
administração indireta a ela 
vinculadas e demais entidades 
integrantes do Sistema Estadual 
de Educação. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE 

FAÇO SABER que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO 1 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1° Fica instituído o Programa de Descentralização de Recursos 
Financeiros, no âmbito da Secretaria de Estado de Educação e Esporte - SEE, 
das entidades da administração indireta a ela vinculadas e demais entidades 
integrantes do Sistema Estadual de Educação. 

CAPÍTULO li 

DOS OBJETIVOS 

Art. 20  São objetivos do programa: 

- Promover a transferência de recursos financeiros em favor das 
unidades escolares da rede pública estadual de educação básica, bem como 
das unidades administrativas da SEE, de suas entidades da administração 
indireta e demais entidades integrantes do Sistema Estadual de Educação que 
desempenhem suas atribuições e realizem atividades de forma 
descentralizada; 

II - Promover, de forma progressiva e gradual, a busca pela 
autonomia financeira das escolas públicas; 

III - Promover a melhoria da qualidade do ensino. 
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CAPÍTULO III 
DOS BENEFICIÁRIOS 

Art. 30  Poderão ser beneficiadas com o programa de que trata a 
presente lei as seguintes espécies de unidades escolares e administrativas, 
existentes ou que vierem a ser criadas: 

- Escolas públicas estaduais com mais de vinte alunos 
matriculados em quaisquer dos segmentos da educação básica; 

II - Centros de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - 
CEPT's 

III - Escolas Técnicas; 

IV - Escolas de Tempo Integral, 

V - Colégios Militares, 

VI - Escolas Família Agrícola, 

Vil - centros de aperfeiçoamento; 

VIII - centros ou núcleos educacionais de apoio pedagógico à 
educação especial, 

IX - Ginásios, praças e demais equipamentos públicos ligados à área 
esportiva; 

X - Museus, bibliotecas, galerias de arte, centros culturais e demais 
espaços de cultura, ligados à Fundação Elias Mansour; 

Parágrafo único. Entende-se por centros de aperfeiçoamento, para 
efeito desta lei, as unidades destinadas à formação continuada ou 
aperfeiçoamento de alunos e de profissionais da educação; e por centros ou 
núcleos educacionais de apoio pedagógico à educação especial aquelas 
destinadas ao público da educação especial, nos termos de seus respectivos 
atos de criação. 

CAPÍTULO IV 
DA FONTE DE RECURSOS E DE SUA TRANSFERÊNCIA 

Art. 40  O Programa será financiado com recursos administrados pelo 
Governo Estadual, através da SEE, a quem caberá a sua regulamentação, 
mediante Instrução Normativa. 

§ 10  A transferência de recursos financeiros, objetivando a execução 
do Programa de que trata a presente lei será efetivada automaticamente pela 
Secretaria de Estado de Educação, mediante depósito em conta corrente 
específica, independente da formatação de qualquer termo ou ajuste. 
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§ 21  As despesas decorrentes da aplicação da presente lei 
decorrerão à conta de dotações orçamentárias da Secretaria de Estado de 
Educação. 

Art. 50  Para que as Unidades Escolares e demais unidades 
administrativas, enquadráveis no programa, se tornem beneficiárias da 
presente lei, terão que constituir unidade executora própria, denominada 
Comitê Executivo, nos termos da legislação específica. 

§ 1° Os Comitês Executivos atuarão como unidades executoras, 
recebendo, executando e prestando contas dos recursos repassados pela SEE 

§ 21  Os comitês executivos poderão, gradualmente, à critério de 
conveniência e oportunidade da SEE, implementar o uso dos sistemas de 
administração financeira e orçamentária da administração pública estadual e 
federal, conforme disposições legais previstas no artigo 14 da Lei 4.320/1964. 

Art. 61  Será adotado um valor per-capita/aluno/ano como referência 
para efeito de cálculo do montante a ser transferido a cada unidade escolar no 
âmbito do programa de que trata a presente lei. 

§ jO o valor per-capita/aluno/ano de que trata o caput será definido, 
anualmente, por ato do secretário de estado de Educação, podendo sofrer 
atualização anual, sujeita a disponibilidade orçamentária e financeira do 
exercício em curso. 

§ 2° Para efeito da atualização anual de que trata o § 10, serão 
tomados como parâmetros e critérios de referência a variação nominal e real 
de receitas anuais do salário-educação; a variação nominal e real de receitas 
anuais do FUNDEB; e a variação do custo-aluno anual do FUNDEB, dentre 
outros critérios que a Administração julgar pertinentes. 

CAPÍTULO V 
DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

Art. 71  Os recursos financeiros oriundos do Programa de 
Descentralização poderão ser empregados em despesas das unidades 
abrangidas por esta lei e enquadráveis no programa com as seguintes 
finalidades: 

Com a manutenção diária relacionada ao seu funcionamento 
cotidiano; 

II - Com obras, abrangendo reformas, ampliações e construções de 
novas instalações de infraestrutura e espaço físico; 
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III - Com gastos corporativos, tais como energia elétrica, 
fornecimento de água e gás de cozinha; 

IV - Com a estruturação e manutenção de bandas, fanfarras, 
equipes esportivas e demais corpos artísticos ou esportivos estáveis; 

V - Com a aquisição de fardamento ou uniformes escolares; 

VI - Com a aquisição de alimentos destinados a merenda escolar. 

Parágrafo único. Cada finalidade, dentre as descritas nos incisos do 
presente artigo, constituirá objeto de um repasse específico, cuja forma de 
transferência, execução e prestação de contas será regulamentada em 
Instrução Normativa da SEE. 

Art. 80  As despesas elencadas no artigo anterior poderão ser 
realizadas nas seguintes modalidades ou espécies: 

- Despesas de custeio, tais como: 

a) aquisição de material de consumo e de expediente; 

b) contratação de mão de obra, tais como prestação de serviços com 
pessoas físicas e/ou jurídicas; 

c) recolhimento de tributos e encargos sociais incidentes sobre as 
despesas dispostas nas alíneas anteriores. 

II - 	Despesas de capital, tais como aquisição de móveis, 
equipamentos e demais materiais permanentes. 

Art. 91  É vedada a aplicação dos recursos do programa de que trata 
esta lei em: 

- Gastos com pessoal docente e não-docente da escola, salvo a 
contratação de prestação avulsa de serviços, por tempo determinado, para 
efeito de realização de serviços destinados ao cumprimento de atividades 
planejadas, constantes no Plano de Ação Financiável (Anexo 1) da Unidade de 
Ensino; 

II - Pagamento, a qualquer título a agentes públicos, inclusive 
consultoria, assistência técnica ou assemelhados. 

Rua Arlindo Porto Leal, 241 ~ Centro 
CEP 69.908-040 - Rio Branco 

Fone: (68) 3212-4000 



ESTADO DO ACRE 
Assembleia Legislativa 

Gabinete do Deputado Daniel Zen 

CAPÍTULO VI 
DA EXECUÇÃO DOS RECURSOS, FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 

Art. 100  A execução e gestão dos recursos do Programa pelas 
escotas obedecerá, sequencial mente, os seguintes procedimentos: 

- Elaboração do Plano de Ação Financiável, com ampla 
participação da comunidade escolar, com base nas diretrizes pedagógicas da 
escola e nas orientações contidas na Instrução Normativa; 

II - Análise e aprovação do Plano de Ação pelos coordenadores de 
acompanhamento e zoneamentos escolares, em Rio Branco; e pelos Núcleos 
de Representação da SEE nos Municípios; 

III - Execução dos recursos de acordo com o Plano de Ação 
aprovado; e 

IV - Prestação de contas na forma e nos prazos estabelecidos na 
Instrução Normativa e obrigatoriamente divulgada no interior da escola e na 
comunidade. 

Parágrafo único. A aprovação do Plano de Ação pela SEE será 
pré-requisito para o início da execução dos recursos e levará em conta os 
aspectos contidos na Instrução Normativa, com o objetivo de solucionar 
problemas de ordem técnica que possam ocasionar o desvio das finalidades do 
programa e a reprovação da prestação de contas da escola. 

Art. 11. Fica a SEE autorizada a deixar de efetuar o repasse dos 
recursos para as unidades de ensino que não cumprirem com os seguintes 
procedimentos: 

- Não regularização quanto ao registro em cartório dos membros 
natos do Comitê Executivo, em caso de substituição antes do término do 
mandato 

II - Não executarem os recursos na forma estabelecida nem 
Instrução Normativa; ou 

III - Não apresentarem a prestação de contas na forma e nos prazos 
estabelecidos em Instrução Normativa. 

Art. 12. Na hipótese de a prestação de contas do Comitê Executivo 
não ser aprovada ou não ser encaminhada no prazo convencionado, a SEE 
poderá estabelecer o prazo máximo de trinta dias para sua regularização ou 
apresentação. 

Parágrafo único. A autoridade responsável pela prestação de 
contas que inserir ou fizer inserir documento ou declaração falsa ou diversa da 
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que deveria ser inscrita, com o fim de alterar a verdade sobre o fato, será 
responsabilizada civil, penal e administrativamente. 

Art. 13. A fiscalização dos recursos é de competência da SEE e dos 
órgãos estaduais de controle interno e será feita mediante a realização de 
auditorias, inspeções e análise dos processos que originarem as respectivas 
prestações de contas. 

Art. 14. Qualquer pessoa física ou jurídica poderá denunciar à SEE 
ou aos órgãos de controle interno do Poder Executivo irregularidades 
identificadas na aplicação dos recursos do programa. 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 15. Fica revogada a Lei n. 1.569, de 23 de julho de 2004, com a 
redação que lhe foi conferida pelas Leis n. 1.638, de 8 de abril de 2005, e 
2.529, 29 de dezembro de 2011. 

Aplica-se, subsidiariamente, o disposto na Lei n. 3.141, de 22 de 
julho de 2016, Lei de Gestão Democrática das Escolas Públicas 

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Rio Branco-AC, - de 	de 	, 1300  da República, 1160  do 
Tratado de Petrópolis e 550  do Estado do Acre. 

Tião Viana 
Governador do Estado do Acre 
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JUSTIFICATIVA 

A presente indicação, com anteprojeto de lei, tem por objetivo 
modernizar e, ao mesmo tempo, consolidar o atual marco regulatório do poder 
público estadual referente ao Programa de Descentralização de Recursos 
Financeiros no âmbito da Secretaria de Estado de Educação, das entidades da 
administração indireta a ela vinculadas e demais entidades integrantes do 
Sistema Estadual de Educação. 

O marco regulatório vigente encontra-se fundado na Lei n. 1.569, de 
23 de julho de 2004, com a redação que lhe foi conferida pelas Leis n. 1.638, 
de 8 de abril de 2005; e 2.529, de 29 de dezembro de 2011, sendo também 
complementado, subsidiariamente, pela Lei n. 3.141, de 22 de julho de 2016, 
que dispõe sobre a Gestão Democrática das Escolas Públicas. 

Além da consolidação desse arcabouço legal, foram implementados 
dispositivos legais que permitirão: 

1) Aumentar a abrangência do programa de descentralização de 
recursos, atingindo unidades escolares e administrativas, existentes ou 
que vierem a ser criadas, tais como: 

• Escolas públicas estaduais com mais de vinte alunos matriculados 
em quaisquer dos segmentos da educação básica; 

• Centros de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - 
CEPT's; 

• Escolas Técnicas; 
• Escolas de Tempo Integral; 
• Colégios Militares; 
• Escolas Família Agrícola; 
• Centros de aperfeiçoamento; 
• Centros ou núcleos educacionais de apoio pedagógico à 

educação especial; 
• Ginásios, praças e demais equipamentos públicos ligados à área 

esportiva; 
• Museus, bibliotecas, galerias de arte, centros culturais e demais 

espaços de cultura, ligados à Fundação Elias Mansour. 

2) Integralizar as despesas dos comitês executivos aos sistemas 
contábeis e orçamentários da administração pública uma vez que 
estes poderão, gradualmente, à critério de conveniência e 
oportunidade da SEE, implementar o uso dos sistemas de 
administração financeira e orçamentária da administração pública 
estadual e federal. 
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Portanto, acreditando na necessidade, pioneirismo e vanguarda de tal 
proposta legislativa, este parlamentar apresenta a presente indicação. 
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