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ESTADO DE RONDÔNIA 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Tribunal Pleno / Gabinete Des. Isaias Fonseca Moraes

Processo: 0800167-05.2017.8.22.0000 - DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

Relator: ISAIAS FONSECA MORAES 
 

Data distribuição: 30/01/2017 16:09:42

Data julgamento: 04/12/2017

Polo Ativo: MPRO (MINIST?RIO P?BLICO DE ROND?NIA)

Advogado do(a) REQUERENTE: 
 

Polo Passivo: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA

Advogado do(a) REQUERIDO: 
 

 

RELATÓRIO

 

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo

Procurador-Geral de Justiça do Estado de Rondônia, objetivando a declaração de

inconstitucionalidade material do art. 8º, incisos VI, VIII e §4º, da LE n. 3.350/14 e, por

arrastamento, da LE n. 3.580/15 e do DE n. 18.996, com efeitos ex tunc.

Sustenta o autor a ocorrência de inconstitucionalidade material do art. 8º,

incisos VI, VIII e §4º, da LE n. 3.350/14 (que dispõe sobre o Programa de Apoio

Financeiro – PROAFI destinado às unidades escolares urbanas e rurais da Rede Pública

Estadual de Ensino e dá outras providências), tendo em vista esse dispositivo violar,

respectivamente, a regra do concurso público (art. 37, II, CR/88 e art. 187, II, da CE) e os

princípios constitucionais aplicáveis à Administração Pública (legalidade, igualdade,

impessoalidade e moralidade), porquanto permite a contratação de profissionais em

educação sem concurso público, fora das exceções previstas na lei.

Relativamente à contratação de profissionais em educação sem concurso

público, fora das exceções legais, afirma que a LE n. 3.350/14, sequer limita as hipóteses

de contratação sem concurso público de professores temporários pelas entidades

privadas que recebem recursos do PROAFI, fazendo da exceção verdadeira regra.

Sustenta que as contratações excepcionais sem concurso público,

previstas na legislação infraconstitucional, devem ser realizadas diretamente pelo ente

governamental competente; no entanto, com base na LE n. 3.350/14, professores da rede
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estadual estão sendo contratados por entidades privadas que não possuem vínculo

jurídico com a Administração Pública.

Ressalta que a Administração Pública está desautorizada, de acordo com

o disposto no art. 187 da CE, a delegar a contratação de magistério, ou seja, afirma que,

mesmo que fossem configuradas as hipóteses de exceção à regra do concurso público, as

contratações temporárias dos professores deveriam ocorrer diretamente pela

Administração, por meio da Secretaria de Estado da Educação.

No que se refere à violação dos princípios constitucionais regentes da

Administração Pública, o requerente narra que a legalidade foi violada pela LE n.

3.350/14, uma vez que ao ser editada deixou de observar diretriz estabelecida no art. 67,

I, da Lei n. 9.394/96 e no art. 19, da LCE n. 680/12, sendo contrária à legislação estadual

e federal acerca da matéria.

Relativamente ao princípio da igualdade, discorre o requerente que é por

meio do concurso público que se visa garantir obediência a esse postulado, de modo que

qualquer tentativa de burlar essa regra deve ser declarada inconstitucional, diante da

afronta do art. 37, I, da Constituição da República.

Narra que o princípio da impessoalidade foi violado, pois com a edição da

lei impugnada nesta ação, a Administração Pública estadual, ao transferir para entidades

privadas a responsabilidade pela contratação de profissionais da educação sem concurso

público e fora das hipóteses excepcionais, impõe-se a declaração de inconstitucionalidade

da norma.

No que se refere ao princípio da moralidade, afirma que a LE n. 3.350/14

o violou, tendo em vista ter sido editada de forma não isonômica, casuística e pessoal,

com o propósito de burlar a regra do concurso público para simplificar a contratação de

pessoal para atender o sistema de ensino estadual, possuindo vício material de

inconstitucionalidade.

Quanto à inconstitucionalidade por arrastamento, informa que o inciso VIII

do art. 8º da LE n. 3.350/14 foi acrescido pelo art. 1º da LE n. 3.580/15, de maneira que

essa lei, ao acrescentar hipótese de contratação sem concurso público na rede de ensino

estadual, deve ser declarada inconstitucional, porquanto tratar-se de norma dependente,

que modificou a dicção da norma impugnada, tal como observa-se da ementa da

referenciada lei: “acrescenta dispositivos à lei n. 3.350, de 24 de abril de 2014”, devendo

por esse fato ser reconhecida sua inconstitucionalidade material.

Por derradeiro, o DE n. 18.996/14, norma que regulamentou a LE n.

3.350/14, tal como a lei que regulamenta, deve ser declarado inconstitucional, em virtude

da relação de dependência estabelecida entre a lei impugnada e o decreto

regulamentador.
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O requerente, em razão dos fatos narrados e sob o argumento de que se

encontram preenchidos os pressupostos legais, requereu a concessão de medida

cautelar, para fins de suspensão imediata da eficácia dos incisos VI e VIII do art. 8º da LE

n. 3.350/14, durante o trâmite desta ação e até seu julgamento final. (id. 1353143)

Determinou-se a notificação do Estado de Rondônia e da Assembleia

Legislativa, a fim de que se manifestassem quanto aos termos da ADI (Id. 1418455).

A Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia defendeu a

constitucionalidade da lei impugnada (Id. 1446483).

A Assembleia Legislativa de Rondônia apresentou informações quanto

aos termos da presente ação, pugnando pela improcedência do pedido de declaração de

inconstitucionalidade contido na presente ADI (Id. 1484227).

Houve o transcurso in albis do prazo para manifestação do Governador do

Estado de Rondônia, conforme atesta certidão constante no Id. 1536710.

O Tribunal Pleno deferiu o pedido cautelar, com a finalidade de suspender

a eficácia dos dispositivos legais impugnados (id. 1677893).

O Governador do Estado de Rondônia opôs embargos de declaração (id.

1721991).

Determinou-se a intimação do Procurador-Geral de Justiça de Rondônia,

a fim de que se manifestasse quanto aos termos dos aclaratórios (Id. 1816740 e

1817036).

O Subprocurador Geral de Justiça manifestou-se pela concordância em

relação ao postulado nos embargos, ressalvando que, para tais aquisições, é necessária a

observância da legislação de licitações e contratos administrativos em vigor (Id. 1846206).

O Tribunal Pleno acolheu os embargos de declaração opostos pelo

Governador do Estado de Rondônia (Id. 2035598).

A 4ª Procuradoria de Justiça de Rondônia opinou pela procedência do

pedido, a fim de que seja declarada a inconstitucionalidade do art. 8º, incisos VI, VIII, e §

4º, da Lei Estadual n. 3.350, de 24 de abril de 2014, e por arrastamento, a Lei 3.580, de 7

de julho de 2015 e o Decreto n. 18.996, de 3 de julho de 2014 (id. 2101265).

É o relatório.

 
 

VOTO

DESEMBARGADOR ISAIAS FONSECA MORAES

 



26/03/2019 · Processo Judicial Eletrônico - 2º Grau

https://pjeconsulta.tjro.jus.br/sg/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=384564e5a2a78dc7517… 4/8

A Lei impugnada alterou o fim específico do PROAFI, pois autoriza a contratação de profissionais

da educação, inclusive professores, sem a realização de concurso público para prestação de serviços na rede

estadual de ensino, cuja contratação fica a cargo de entidades privadas que recebem recursos públicos do PROAFI.

O autor aponta a ocorrência de inconstitucionalidade material, bem como a existência de violação

aos princípios da legalidade, igualdade, impessoalidade e moralidade administrativa, das normas impugnadas,

notadamente, incisos VI, VIII e § 4º do art. 8º, da LE nº. 3.350/14 e a inconstitucionalidade por arrastamento da Lei

3.580, de 07 de julho de 2015 e o Decreto nº 18.996, de 03 de julho de 2014.

O pedido merece ser julgado procedente, em razão de violação material da Constituição Estadual

(art. 11 e 187, II), a qual contém norma de repetição obrigatória da Constituição da República (art. 37, IX).

A norma impugnada, claramente, permite a contratação de profissionais em educação sem

concurso público, fora das exceções legais, sendo assim, padece de inconstitucionalidade, tanto material, quanto por

violação aos princípios regentes da administração pública (legalidade, moralidade e impessoalidade).

O artigo 8º da Lei estadual 3.350/14 que dispõe a respeito do Programa de Apoio Financeiro –

PROAFI, estabelece que:

 

Lei 3.350/14

Art. 8º Os recursos do PROAFI serão destinados à cobertura de despesas de custeio e de capital, das unidades

escolares, e deverão ser destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme prevê o artigo 70, da Lei nº

9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em especial: (Redação do caput dada pela Lei Nº 3860 DE 19/07/2016).

I – aquisição e manutenção de equipamentos e mobiliários;

II – aquisição de materiais de expediente, limpeza e utensílios;

III – aquisição de materiais didáticos, pedagógicos e esportivos;

IV – manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino, observado o

limite de valor estabelecido no artigo 4º dessa Lei; (Redação do inciso dada pela Lei Nº 3860 DE 19/07/2016).

V – pagamento de despesas de água, energia elétrica, internet, telefone e locação de bens móveis e imóveis;

VI – contratação de prestadores de serviços, pessoa física ou jurídica, como por exemplo, de professores

temporários, oficineiros, técnicos de manutenção predial, dentre outros, desde que seja de forma eventual e devidamente

autorizado pelo titular da SEDUC e pelo setor de lotação que deverá avaliar a necessidade de cada contratação; e

VII – custas e emolumentos de serviços prestados por cartório de registro de pessoa jurídica e de notas, emissão

de certificado digital da Unidade Executora.

VIII – autorização na contratação de Guarda de Portaria, serviço de monitoramento eletrônico e aquisição de

equipamentos de segurança eletrônica para a Unidade Escolar. (Inciso acrescentado pela Lei Nº 3580 DE 07/07/2015).

§ 1º Os equipamentos e mobiliários adquiridos por meio do PROAFI deverão ser tombados e relacionados como

integrantes do patrimônio do Estado.

§ 2º As despesas descritas nos incisos deste artigo, mesmo que realizadas pelas entidades privadas sem fins

lucrativos, sujeitam-se, quando da execução de despesas com os recursos transferidos por meio do PROAFI, às disposições da

Lei nº 8.666, de 1993.
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§ 3º As despesas com aquisições de materiais permanentes pelas Unidades Executoras podem ser realizadas a

qualquer tempo, desde que seja apresentado um Plano de Aplicação pela Unidade Executora e este seja aprovado pelo titular

da Secretaria de Estado da Educação. (Parágrafo acrescentado pela Lei Nº 3455 DE 05/11/2014).

§ 4º A regulamentação do disposto no inciso VIII se dará por Ato do Poder Executivo.

 

Assim sendo, resta patente que a referida norma autoriza a contratação de profissionais em

educação para prestarem serviços na rede estadual de ensino, sem a realização de concurso, ficando a contratação

a cargo de entidades privadas que angariam recursos do PROAFI, contrariando frontalmente dispositivos

constitucionais que obrigam a realização de concurso público para ingresso na carreira dos profissionais em

educação.

Aliás, a transcrição dos dispositivos constitucionais que parametrizam a questão em debate é

medida salutar, a fim de conferir maior clareza ao julgamento:

 

Constituição de Rondônia

Art. 11. A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes do Estado obedecerá aos

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e ao disposto no art. 37 da Constituição Federal e nesta

Constituição.

 

Art. 187. O Estado e os Municípios manterão o sistema de ensino, respeitados os princípios estabelecidos em leis

federais e mais os seguintes:

(…)

II – valorização dos profissionais do magistério, garantindo-se, na forma da lei, planos de carreira, envolvendo

remuneração, treinamento e desenvolvimento para todos os cargos do magistério público, com piso de vencimento profissional

e ingresso, exclusivamente, por concurso público de provas e títulos, realizado periodicamente, sob regime jurídico único,

adotado pelo Estado e seus Municípios, para seus servidores civis;

 

Constituição da República

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,

também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de

provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as

nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

 

Além disso, há norma infraconstitucional que regula a matéria, no caso a Lei nº. 9.394 e a Lei

Complementar Estadual nº. 680/12, que dispõe sobre o plano de carreira dos Profissionais em Educação Básica de

Rondônia.
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Portanto, evidente a existência de afronta aos dispositivos constitucionais, tanto da Constituição

Rondoniense quanto em relação à Constituição da República, vez que os dispositivos legais impugnados autorizam a

contratação de profissionais em educação para prestarem serviços na rede estadual de ensino, sem a realização de

concurso, ficando a contratação a cargo de entidades privadas que angariam recursos do PROAFI.

Sem embargo, relativamente ao inciso VIII, do art. 8º, da Lei 3.350/14, é certo que a declaração de

inconstitucionalidade desse dispositivo não pode atingir sua totalidade, porquanto apenas parte dele afronta aos ditames da Constituição Rondoniense,

conforme foi estabelecido pelo Colegiado quando da apreciação de embargos de declaração opostos pelo Excelentíssimo Governador do Estado de

Rondônia.

Quero dizer que, unicamente, quanto ao aspecto da contratação de Guarda de Portaria, estabelecido na parte inicial do

reportado inciso VIII, do art. 8º, da Lei estadual 3.350/14, é que deve ser tipo por violador da Constituição Rondoniense, uma vez que a parte final desse

dispositivo está em harmonia com a Constituição estadual.

De consequência, e para manter uniformidade quanto ao que estabelecido na assentada que julgou os embargos de

declaração alhures mencionados, não há que se falar em inconstitucionalidade integral do dispositivo, mas somente quanto à parte que permite

contratação de pessoal (servidor público) sem que se realize concurso público.

Isto posto, deve ser declarada a inconstitucionalidade das normas impugnadas, entretanto,

deverá ser resguardado o que foi decido pela Corte, quando do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo

Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia, cujo dispositivo, transcrevo abaixo (id. 2035598):

 

Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração para aclarar a decisão liminar, no sentido de que a

suspensão da eficácia do inciso VIII do art. 8º da Lei Estadual n. 3.350/14 seja limitada na parte que se refere à contratação de

“Guarda de Portaria”, com isso, possibilitando a contratação de serviço de monitoramento eletrônico e aquisição de

equipamentos de segurança eletrônica, em estrita observância à legislação de licitações e contratos administrativos.

 

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado nesta Ação Direta de

Inconstitucionalidade, a fim de declarar a inconstitucionalidade do art. 8º, inciso VI e do § 4º, e a inconstitucionalidade

de parte do inciso VIII, neste caso apenas para retirar a possibilidade de contratação de pessoal sem concurso

público, mantendo a parte final do reportado inciso VIII, do art. 8º, todos da Lei Estadual nº 3.350, com isso

possibilitando a contratação de serviço de monitoramento eletrônico e aquisição de equipamentos de segurança

eletrônica, em estrita observância à legislação de licitações e contratos administrativos, por fim, declara-se a

inconstitucionalidade por arrastamento, da Lei 3.580, de 07 de julho de 2015 e o Decreto nº 18.996, de 03 de julho de

2014.

É como voto.

 

 

 

 

EMENTA

 



26/03/2019 · Processo Judicial Eletrônico - 2º Grau

https://pjeconsulta.tjro.jus.br/sg/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=384564e5a2a78dc7517… 7/8

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual. Vícios formal e material. Violação da

Constituição do Estado. Reconhecimento. Provimento parcial.

 

A regra é de que a investidura em cargos ou empregos públicos depende

de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, e a contratação

temporária de funcionários, e que encontra respaldo no art. 11 da Constituição

Rondoniense, somente é cabível em caráter excepcional, temporário, nas hipóteses

previstas em lei e onde haja observância dos princípios constitucionais da legalidade,

impessoalidade e moralidade.

Na espécie, mostra-se inconstitucional a lei estadual editada para

contratação de servidores pelo Estado-Membro para exercer atividades de caráter regular

e permanente, sem evidenciar-se o caráter de excepcionalidade, respaldado na

Constituição do Estado que reproduz, texto obrigatório do art. 37, IX, da Constituição da

República.

 

 

ACÓRDÃO

 

                        Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Tribunal Pleno do Tribunal
de Justiça do Estado de Rondônia, na conformidade da ata de julgamentose das notas taquigráficas, em, A??O
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, POR UNANIMIDADE.

 

 

Porto Velho, 04 de Dezembro de 2017 

 

 

 
ISAIAS FONSECA MORAES

RELATOR PARA O ACÓRDÃO
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Estado de Rondônia

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Gabinete do Procurador Geral

M(ft-0&Q5f2nn

Ofício n° 121/PGE/ASSESGAB/2017.

Ao Excelentíssimo Senhor

HÉLDER RISLER DE OLIVEIRA
Diretor Técnico Legislativo - DITEL
NESTA

Porto Velho, 25 de abril de 2017.

Assunto: Ação Direta de Inconstitucionalidade nl> 0800167-05.2017.8.22.0000.

Excelentíssimo Senhor Diretor,

Com cordial cumprimento, venho à presença de Vossa Excelência informar a

concessão de Medida Cauíelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade identificada em

epígrafe. OTribunal decidiu suspender os efeitos da norma contida no art. 8°, incisos VI, VIII
e § 4° da Lei 3.350/14, da Lei 3.580/15 e do DE n° 18.996, com efeitos ex rnrnc, conforme
cópia do Oficio £ 280/2017 -_ T Pleno em anexo. Ressalta-se que o Acórdão ainda nào foi
publicado.

Na oportunidade, apresento protestos de elevada consideração e distinto
apreço.

Atenciosamente.

/

^Franldin Silveira Baldo
Procurador de Estado

Assessor Especial do Gabinete

PALÁCIO RIO MADEIRA/CPA. EDIFÍCIO RIO JAMARI, AV KARQUAR, 2986, PEDRINHAS, PORTO VELHO - RO. PD



>

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DEJUSTIÇA DOESTADODERONDÔNIA

TRIBUNAL PLENO

Ofício n. 280/2017 - T. Pleno Porto Velho, 18 de abril de 2017

REFERÊNCIA:

Direta de Inconstitucionalidade n. 0800167-05.2017.8.22.0000
Requerente : Ministério Público do Estado de Rondônia
Requerido : Estado de Rondônia
Requerida :Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia
Relator : Desembargador Isaias Fonseca Moraes

Senhor Governador,

-u u o ... De ordem d0 Excelentíssimo Desembargador SansaoSaldanha, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, comunico a
Pnr^n Íhk '̂o,^6 B, ,í1i"ar P'eiteada nos aut<>s em epígrafe foi apreciada peloegrégio Tribunal Pleno Judiciário, na sessão ordinária realizada em 17.4.2016 tendo
vS&nnpc?SoeDCS0; "MED,DA CAUTELAR DEFERIDA NOS TERMOS DOVOTO DO RELATOR, POR UNANIMIDADE."

Abaixo, transcrição da parte final do voto do e. relator
(...) Isto posto, impõe-se a concessão de tutela cautelar tendente a

?/,,, / ProduÇão dos ete'tos da norma contida no art. 8o, incisos VI
VIII e§4°da Lei n. 3.350/14 da Lei n. 3.580/15 edoDEn 18 996 até
quesobrevenha ojulgamento domérito desta ADI.
Ressalta-se que os efeitos desta decisão devem operar-se ex nunc
nos moldes do comando previsto no §1°, do art. 11, da Lei n 9 868/99

Ante o exposto, defiro a tutela cautelar pleiteada pelo Procurador-
beral de Justiça nesta ação direta de inconstitucionalidade com
eficácia ex nunc, até ojulgamento do mérito da ação

Ecomo voto."

Respeitosamente,

Bel. Jucétio Scheffmacher de Souza
Diretor do DEJUPLENO/TJRO

Excelentíssimo Senhor
Confúcio Aires Moura
Governador do Estado de Rondônia
NESTA

Milsolange Pires 1.Valadares
.sscsspra Especial II doGab. do£oycrnador

f'SO
Documento assinado digUalmente em 18/04Í2017 16:44:05 conforme MP n° 2.200-2/20o7a7Í4^Í^

Signatário: JUCEUO SCHEFFMACHER DE SOUZA:20340S0 ^'uw^i
— Numero Verificador: 2000.0000.oooo.4046.99SO-2041 Pág. 1 de 1



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

LEIN. 3.350 ,DE24 DE ABRIL DE 2014.

Dispõe sobre o Programa de Apoio Financeiro -
PROAFI destinado às unidades escolares urbanas e

rurais da Rede Pública Estadual de Ensino e dá

outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA:

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. Io. Fica instituído o Programa de Apoio Financeiro - PROAFI da Secretaria de Estado da
Educação - SEDUC, que tem como objetivo prestar assistência financeira, em caráter suplementar, dar
suporte e apoio à manutenção e desenvolvimento do ensino e proporcionar maior rapidez e eficácia na
operacionalização das atividades educacionais, às unidades escolares urbanas e rurais da Rede Pública
Estadual, abrangendo suas extensões, aqui denominadas como Unidades Executoras.

§ Io. Para os fins desta Lei, considera-se como Unidade Executora a entidade de direito privado,
devidamente constituída e com personalidade jurídica própria, sem fins lucrativos, representativa da
unidade de ensino e composta por pessoas da comunidade escolar: pais, alunos, professores e demais
servidores da respectiva unidade escolar, obedecida a legislação específica.

§ 2o. Fica permitido o repasse de recursos financeiros do PROAFI às instituições privadas de ensino
sem fins lucrativos que atendem alunos da rede estadual de ensino, devidamente comprovado mediante
dados extraídos do Censo Escolar.

Art. 2o. A SEDUC, através do Programa de Apoio Financeiro, fica autorizada a proceder à
transferência de recursos financeiros às Unidades Executoras, mediante crédito automático em conta
única e específica, sem a necessidade da formalização de convênio, termo de cooperação, acordo,
contrato, ajuste ou outro instrumento congênere, sendo responsáveis pelo recebimento, movimentação e
aplicação destes recursos os representantes legais constituídos na forma da lei e dos estatutos próprios.

§ Io. As unidades escolares da Rede Pública Estadual de Ensino somente serão beneficiadas se
dispuserem de Unidades Executoras próprias - UEx, sendo responsáveis pelo recebimento e aplicação
dos recursos financeiros do PROAFI.

§ 2o. As escolas que ainda não tenham Unidades Executoras próprias continuarão sendo atendidas
diretamente pela SEDUC.

Art. 3o. A assistência financeira a ser concedida a cada Unidade Executora será definida,
anualmente, e terá como base o número de alunos matriculados na unidade, de acordo com os dados
extraídos do censo escolar realizado pela SEDUC no exercício anterior, calculados na ordem de até RS
8,00 (oito reais) por mês e por aluno, podendo este valor ser reajustado mediante decreto do Chefe do
Poder Executivo.

Parágrafo único. O Centro Estadual de Educação Especial receberá o valor trimestral inicial de até
RS 9.000,00 (nove mil reais), podendo ser reajustado, anualmente, por meio de ato do Chefe do Poder
Executivo.
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Art. 4o. A SEDUC poderá, conforme disponibilidade orçamentária, repassar valores diferenciados
e/ou parcelas adicionais para todas as Unidades Executoras, de acordo com Planilha Orçamentária e
Laudo, devidamente assinado por profissional da área, apresentado pela Unidade e aprovado pela
SEDUC.

Art. 5o. O repasse dos recursos financeiros do PROAFI será transferido em 4 (quatro) parcelas,
trimestralmente, compreendidos, para efeito de pagamento das parcelas, os trimestres:
janeiro/fevereiro/março, abril/maio/junho, julho/agosto/setembro e outubro/novembro/dezembro.

Art. 6o. Para o repasse dos recursos do PROAFI, as Unidades Executoras apresentarão à Secretaria
de Estado da Educação, no início de janeiro de cada ano, os seguintes documentos:

I - ofício assinado pelo presidente da Unidade Executora ou da instituição equivalente, solicitando a
participação no PROAFI;

II - ata de Fundação do Conselho Escolar, APP ou entidade equivalente, para escolas recém-
constituídas;

III - ata da última eleição do Conselho Escolar, APP ou entidade equivalente;

IV - estatuto do Conselho Escolar, APP ou entidade equivalente registrado em cartório;

V - documentos pessoais (RG e CPF) do(a) presidente do Conselho Escolar, APP ou entidade
equivalente;

VI - documentos pessoais (RG e CPF) do(a) presidente do Diretor da escola;

VII - comprovante da abertura da conta bancária específica para crédito dos valores a serem
repassados pelo PROAFI;

VIII - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

IX - Certidão Negativa de Débito com o INSS - CND;

X - Certidão Negativa de Débito de Tributos Federais;

XI - Certidão Negativa de Débito de Tributos Estaduais; e

XII - Certidão Negativa de Débito de Tributos Municipais.

Art. 7o. O PROAFI terá como fonte de recursos, os oriundos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB e do Tesouro da União e do Estado.

Art. 8o. Os recursos do PROAFI deverão ser destinados à manutenção e ao desenvolvimento do
ensino, conforme prevê o artigo 70 da Lei n° 9.394, de 96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em
especial:

I - aquisição e manutenção de equipamentos e mobiliários;
) *
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II - aquisição de materiais de expediente, limpeza e utensílios;

III - aquisição de materiais didáticos, pedagógicos e esportivos;

IV - manutenção, conservação e adequação das instalações e espaço físico do prédio da escola
(pequenos reparos);

V - pagamento de despesas de água, energia elétrica, internet, telefone e locação de bens móveis e
imóveis;

VI - contratação de prestadores de serviços, pessoa física ou jurídica, como por exemplo, de
professores temporários, ofícineiros, técnicos de manutenção predial, dentre outros, desde que seja de
forma eventual e devidamente autorizado pelo titular da SEDUC e pelo setor de lotação que deverá
avaliar a necessidade de cada contratação; e

VII - custas e emolumentos de serviços prestados por cartório de registro de pessoa jurídica e de
notas, emissão de certificado digital da Unidade Executora.

§ Io. Os equipamentos e mobiliários adquiridos por meio do PROAFI deverão ser tombados e
relacionados como integrantes do patrimônio do Estado.

§ 2o. As despesas descritas nos incisos deste artigo, mesmo que realizadas pelas entidades privadas
sem fins lucrativos, sujeitam-se, quando da execução de despesas com os recursos transferidos por meio
do PROAFI, às disposições da Lei n° 8.666, de 1993.

Art. 9o. As execuções de despesas previstas nos incisos I, II, III, IV, VI e VII do caput deste artigo
somente poderão ser efetuadas, mediante apresentação de Plano de Aplicação Anual Escolar - PAAE,
devidamente aprovado pela Secretaria de Estado da Educação.

Parágrafo único. Cada unidade escolar deve apresentar o PAAE para o ano subsequente até 15 de
dezembro do ano em curso, podendo este ser alterado para adequação do número de alunos no segundo
semestre, até julho, desde que seja apresentada justificativa e esta seja aprovada pela SEDUC, exceto os
casos emergenciais.

Art. 10. Os recursos destinados à cobertura de despesas de aluguel, água, energia elétrica, internet e
telefone serão efetuados por repasses diretos e mensalmente, até o quinto dia útil de cada mês, conforme
estimativa mensal baseada no consumo anual do exercício anterior calculados pela SEDUC, sendo o
pagamento do excedente dessa estimativa de inteira responsabilidade da Unidade Executora.

Art. 11. Nos casos de prestação de serviços de mão-de-obra por pessoa física ou jurídica, a Unidade
Executora será responsável pela retenção e o recolhimento da contribuição social, de acordo com a
legislação vigente.

Art. 12. Os gastos para manutenção da regularidade fiscal das Unidades Executoras ou equivalente,
previsto no inciso VIII do artigo 8o, ficam limitados a RS 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) por ano
base, tendo por finalidade manter a escrituração contábil regular e as obrigações fiscais e acessórias.
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Art. 13. Não poderá ser pago com os recursos do PROAFI qualquer tipo de multa, juros de mora ou
encargos em pagamento de qualquer espécie de despesas, inclusive por infração por descumprimento de
obrigação acessória ou principal.

Art. 14. A aplicação dos recursos financeiros e implementação pelas Unidades Executoras do
Programa de Apoio Financeiro - PROAFI obedecerão ao disposto nas leis educacionais vigentes, em
especial a Lei n° 9.394, de 96 e a Lei Federal n° 8.666, de 93.

Art. 15. A Secretaria de Estado da Educação expedirá as normas relativas aos critérios de alocação
dos recursos, caracterização das Unidades Executoras e entidades privadas sem fins lucrativos e
instruções necessárias à execução do PROAFI de que trata esta Lei.

Art. 16. Para o recebimento dos recursos financeiros do PROAFI é indispensável que a Unidade
Executora mantenha atualizado o seu cadastro junto à Secretaria de Estado da Educação, com o
comprovante de sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.

Art. 17. Para cada repasse dos recursos financeiros do PROAFI, a Secretaria de Estado da Educação
providenciará a publicação do ato pela imprensa oficial, do qual constarão, no mínimo, os seguintes
elementos:

I - número do processo;

II - identificação da escola, da Unidade Executora, do Conselho Estadual de Educação e da
Coordenadoria Regional de Educação, recebedores dos recursos financeiros, e o respectivo Município que
se situem;

III - número de inscrição no CNPJ, quando se tratar de Unidade Executora;

IV - valor do repasse; e

V - identificação do Programa a que se refere ao repasse dos recursos financeiros.

Art. 18. O prazo estabelecido às Unidades Executoras para a aplicação e execução dos recursos do
PROAFI, ao término de cada parcela executada, será de até 60 (sessenta) dias.

Art. 19. As prestações de contas deverão ser apresentadas a cada parcela recebida, por intermédio
da Coordenadoria Regional de Educação, à Secretaria de Estado da Educação, por meio de Ofício, até 10
(dez) dias após o prazo final para a aplicação e execução dos recursos referente à última parcela recebida,
conforme previsto no artigo anterior.

Art. 20. A prestação de contas de cada repasse constituir-se-á dos seguintes documentos:

I - oficio de encaminhamento da prestação de constas ao Secretário de Estado da Educação,
informando o valor de cada parcela e os dados da Unidade Executora;

II - relatório de execução físico-financeira;

III - demonstrativo da execução da receita e da despesa;

'l/C
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IV - relação dos pagamentos realizados, por ordem de datas;

V - relação de bens e serviços adquiridos, produzidos ou construídos com os recursos recebidos;

VI - conciliação bancária, especificando o período do recebimento da parcela;

VII - extrato bancário de toda movimentação financeira do período da execução;

VIII - extrato bancário de aplicação financeira;

IX - portaria de comissão de compras;

X - portaria de comissão de recebimento;

XI - parecer do Conselho Fiscal;

XII - documentos comprobatórios de realização de despesas, a saber:

XIII - comprovantes originais de ressarcimento/restituições, quando for o caso;

XIV - comprovante de pagamento através de cópia do cheque devidamente preenchido e/ou
transferência eletrônica com o indicativo do recebedor;

XV - notas fiscais originais, totalmente preenchidas, em nome da Unidade Executora indicando o
PROAFI, observado as leis e normas vigentes; e

XVI - termo de doação das aquisições de equipamentos e mobiliários.

Parágrafo único. Os documentos comprobatórios de realização de despesas devem ser atestados por
uma comissão de compras e outra de comissão de recebimento, devidamente nomeada pelo Presidente da
Unidade Executora, sendo cada comissão composta de no mínimo 3 (três) membros: 1 (um) professor, 1
(um) técnico administrativo e 1 (um) pessoal de apoio.

Art. 21. A Coordenadoria Regional de Educação procederá à análise da prestação de contas da
Unidade Executora e, se for o caso, diligenciará para a correção das falhas detectadas, encaminhando-a
para o Núcleo de Prestação de Contas-NCPC/SEDUC e, posteriormente, para apreciação e manifestação
da Gerência de Controle Interno/SEDUC ou da Controladoria Geral do Estado, conforme o valor, e
devida aprovação e homologação das contas pelo titular da Secretaria de Estado da Educação.

Art. 22. Caso as Unidades Executoras apresentem com atraso a prestação de contas, não apresentem
a respectiva prestação de contas ou apresente prestação de contas irregular à Secretaria de Estado da
Educação serão impostas as sanções a seguir:

I - o atraso na entrega da prestação de constas acarretará o atraso no envio da parcela subsequente e
aplicação de advertência;

II - a não apresentação de prestação de contas acarretará a suspensão do repasse das próximas
parcelas até a devida regularização; e
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III - após análise do Controle Interno da SEDUC ou da Controladoria-Geral do Estado, e em caso
de não haver regularização pela Unidade Executora, ocorrerá a interrupção dos repasses, implicando a
apuração da responsabilidade administrativa, civil e criminal dos responsáveis pela gestão dos recursos
financeiros e a instauração imediata de Tomada de Contas Especial, que após o devido relatório e
certificado da Controladoria-Geral do Estado será encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado e,
concomitantemente, se for o caso, ao Ministério Público para a adoção das providências cabíveis.

Parágrafo único. Caso a Unidade Executora praticar reiteradamente a conduta de entregar em atraso
a prestação de contas, sendo aplicadas duas ou mais advertências, a Secretaria de Estado da Educação
adotará medidas administrativas com a finalidade de apurar a responsabilidade administrativa dos
gestores e rever a constituição dos representantes das Unidades Executoras.

Art. 23. Os saldos financeiros existentes em conta corrente das Unidades Executoras para o uso no
trimestre e/ou ao término de cada exercício poderão ser reprogramados para o uso no trimestre ou
exercício posterior, e, se a previsão de uso do recurso for superior ou igual a um mês, deverão ser
aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira oficial ou se a utilização ocorrer em prazo
menor de um mês em fundo de aplicação financeira de curto prazo, devendo ser justificados os
procedimentos adotados em prestação de contas.

Parágrafo único. A Secretaria de Estado da Educação delegará a competência de acompanhamento,
controle social e verificação in loco, conforme o caput deste artigo, às Coordenadorias Regionais de
Educação, em se tratando de Unidades de Ensino, Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos e
Centro de Ensino Especial, em cada jurisdição.

Art. 24. As unidades escolares deverão divulgar todos os recursos financeiros recebidos pelo
PROAFI e sua prestação de contas em locais públicos, tais como murais das escolas, igrejas, postos de
saúde, rádios locais, jornais comunitários e no site oficial da SEDUC, com o controle da divulgação pelas
Coordenadorias Regionais de Educação e pela Gerência de Controle Interno da SEDUC.

Art. 25. Todos os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais, mensais e atualizados relativos
aos recursos repassados, ficarão permanentemente à disposição dos órgãos federais e estaduais de
controle externo, assim como dos órgãos municipais de controle interno e externo.

Art. 26. A comunidade escolar e a sociedade civil poderão acompanhar a execução do PROAFI,
podendo requisitar infonnações e formalizar denúncias à Secretaria de Estado da Educação, através da
Ouvidoria Estadual da Educação, e aos órgãos citados no § 1° e no caput deste artigo.

Art. 27. O representante legal da Unidade Executora responderá administrativa, civil e
criminalmente pelos atos que praticar em desacordo com esta Lei e que causem danos ao Erário.

Art. 28. As orientações e condições gerais para a aplicação dos recursos do PROAFI por fonte e
elemento de despesa estão descritas na Portaria n° 448, de 13 de setembro de 2002, do Ministério da
Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. 29. Compete à Secretaria de Estado da Educação elaborar para as Unidades Executoras
cartilhas informativas e promover capacitações para as orientações e instruções necessárias à boa
administração e execução do PROAFI de que trata esta Lei e as demais correlatas, sem prejuízo das
orientações e diretrizes do Ministério da Educação.
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Art. 30. Fica revogada a Lei n° 2.543, de 16 de agosto de 2011.

Art. 31. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 24 de abril de 2014, 126° da República.

CONFUCIO AIRES MOURA

Governador


