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DECRETO Nº 143/2020
Publicado no site www.pmpf.rs.gov.br em 24/09/2020.
Publicado no Jornal “Diário da Manhã” em 25/09/2020.

REGULAMENTA  A  LEI  Nº  5.505,  DE  22  DE
SETEMBRO DE 2020, QUE CRIA O PROGRAMA DE
AUXILIO EMERGENCIAL ÀS ESCOLAS PRIVADAS
DE  EDUCAÇÃO  INFANTIL  DO  MUNICÍPIO  DE
PASSO FUNDO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso das atribuições
legais conferidas pelo inciso VIII, do artigo 110 da Lei Orgânica,

CONSIDERANDO o Programa de Auxílio Emergencial às Escolas Privadas
de Educação Infantil do Município de Passo Fundo criado pela Lei Municipal nº 5.505, de 22
de  setembro  de  2020,  que  tem  por  finalidade  auxiliar,  através  da  concessão  de  aporte
financeiro, às escolas de educação infantil do Município, destinado ao custeio das despesas de
manutenção, como forma de minimizar os prejuízos causados pela situação de calamidade
pública decorrente da pandemia do COVID-19; 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério
da Saúde, que “Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em
decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV)".

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 55.128, de 19 de março de 2020,
que declara estado de calamidade pública em todo o território do Estado do Rio Grande do
Sul para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (novo
Coronavírus);

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 32, de 20 de março de 2020, que
declara situação de emergência, dispõe sobre novas medidas para enfrentamento, prevenção e
mitigação da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19 no Município de Passo
Fundo,  estabelece  limitações  de  funcionamento  de  determinadas  atividades,  estabelece
serviços públicos municipais essenciais e dá outras providências.

DECRETA:

Art. 1º O Programa de Auxílio Emergencial às Escolas Privadas de Educação
Infantil do Município de Passo Fundo, de que trata a Lei Municipal nº 5.505/2020 obedecerá
ao disposto no presente Decreto.
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CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 2º  A Secretaria Municipal de Educação – SME ficará responsável pela
execução do Programa, devendo providenciar os meios administrativos e operacionais para a
concessão do benefício às escolas de educação infantil privadas.

Parágrafo único. A SME será responsável por dirimir eventuais controvérsias
oriundas da aplicação da Lei Municipal nº 5.505, de 22 de setembro de 2020 ou do presente
Decreto.

Art.  3º Fica  criada  a  Comissão de  Seleção  dos  beneficiários  do programa,
composta  por  03  (três)  representantes  dos  seguintes  órgãos  da  administração  pública,
indicados e nomeados, neste decreto, pelo Prefeito, a seguir:

I – Secretaria Municipal de Educação: Tiago Miguel Stieven.

II – Secretaria Municipal de Finanças: Jorge Fernandes Mattos.

III – Procuradoria-geral do Município: Caroline Castellani Thans.

Parágrafo  único.  A comissão criada  no "caput"  deste  artigo  terá  a  seguinte
atribuição:

I – avaliar o requerimento e os documentos anexados pelas escolas candidatas à
percepção do auxílio emergencial;

II  –  habilitar  as  escolas  de  educação infantil  privadas  para  a  percepção  do
auxílio emergencial;

III  –  definir  o  valor  do  auxílio  emergencial  a  ser  pago  de  acordo  com  a
comprovação do custo total mensal do estabelecimento, conforme previsto no §1º do art. 2º da
Lei Municipal nº 5.505/2020.

CAPÍTULO II

DA HABILITAÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Art.  4º Todo  o  processo  de  habilitação  das  escolas  de  educação  infantil
privadas será feita por meio digital e "on line", sendo expressamente vedado o recebimento de
documentos ou requerimentos por meio físico e presencial na sede Prefeitura.

Art. 5º O Município disponibilizará em seu site no link “serviços” o processo
eletrônico para a formalização do requerimento de percepção do auxílio emergencial.
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Art. 6º Para obter o direito à percepção do auxílio emergencial  a escola de
educação infantil  privada deverá comprovar o regular funcionamento no Município com a
apresentação da seguinte documentação:

I  –  ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,  devidamente
registrado;

II  –  prova  de  inscrição  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoas  Jurídicas  do
Ministério da Fazenda (CNPJ);

III – certidão de débito relativo aos tributos federais e dívida ativa da União;

IV – certidão Negativa de Débitos Estadual;

V – certidão de Regularidade do Fundo de Garantida por Tempo de Serviço
(FGTS);

VI – notas fiscais e/ou comprovantes de pagamentos de despesas do período de
setembro a dezembro de 2019, para comprovação do custo total mensal do estabelecimento,
firmados por responsável técnico e representante legal do estabelecimento.

Art. 7º  Para habilitação das escolas de educação infantil privadas deverá ser
observado os seguintes procedimentos:

I – o requerimento,  habilitação e prestação de contas tramitará em processo
eletrônico e seu início dar-se-á a pedido da parte interessada pelo sítio da Prefeitura de Passo
Fundo,  em  www.pmpf.rs.gov.br  -  Serviços/Protocolo  -  Abertura  de  Processo  Eletrônico
mediante acesso com senha;

II  –  para  abertura  do  processo  deverá  ser  utilizado  o  assunto:  Auxílio
Emergencial às Escolas de Educação Infantil;

III – após aberto o processo eletrônico a escola de educação infantil privada
deverá anexar a documentação prevista no artigo anterior que deverá ser por meio digital no
formato PDF;

IV –  no  momento  do  cadastramento  a  escola  de  educação  infantil  privada
deverá fornecer os dados de sua conta bancária para o pagamento do auxílio emergencial;

V – a Comissão de Seleção acessará os processos eletrônicos  abertos pelas
empresas  e  analisará  a  documentação,  habilitando-as  ou  não  à  percepção  do  auxílio
emergencial.

§ 1º Caso a escola de educação infantil privada não possua senha cadastrada,
poderá solicitar, clicando em “Cadastrar chave de Acesso” no canto inferior direito da tela de
Autenticação,  ou  pelo  sítio  da  Prefeitura  de  Passo  Fundo,  em  www.pmpf.rs.gov.br  –
Serviços / Acesso aos Sistemas – Solicitação de senha para Serviços.
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§ 2º As escolas de educação infantil privadas deverão acompanhar a tramitação
dos  requerimentos  mediante  acesso  no  sítio  da  Prefeitura,  através  do  número  gerado  na
abertura do processo eletrônico.

Art. 8º  O requerimento e juntada de documentos, para percepção do auxílio
emergencial, deverá ser protocolado até as 23h59min do dia 28/09/2020, após esse horário
não serão mais recebidos requerimentos das escolas de educação infantil privadas.

Art.9º A comissão de seleção, após análise da documentação, emitirá parecer
pelo deferimento ou não das habilitações das escolas de educação infantil privadas, que ficará
disponível no processo eletrônico aberto pela escola.

Parágrafo único. Será divulgado por meio de edital, disponibilizado no site da
Prefeitura, a resultado prévio das escolas que serão beneficiadas, no dia 29/09/2020, a partir
das 17:00.

Art.10. Em caso de indeferimento da habilitação, a escola de educação infantil
privada, poderá interpor, no prazo de 01(um) dia, a contar da publicação do edital, recurso,
expondo suas razões, por meio eletrônico, vinculado ao processo de abertura.

Art.11.  O  edital  de  homologação  final  das  habilitações  das  escolas  será
divulgado no dia 1º/10/2020, no site da Prefeitura.

Art.  12. Para  dirmir  dúvidas  quanto  a  aplicação  do  presente  decreto,  o
Município disponibilizará o seguinte e-mail : comissãoei@pmpf.rs.gov.br.

CAPÍTULO III

DO VALOR DO AUXILIO EMERGENCIAL

Art. 13. O valor do auxílio emergencial, pago em 04 (quatro) parcelas iguais e
sucessivas,  terá  variação  de  acordo  com  o  custo  total  mensal  do  estabelecimento  e  será
definido após a devida comprovação, na seguinte proporção:

 I – escolas com custo mensal comprovado de até R$ 15.000,00 (quinze mil
reais) receberão apoio pecuniário mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

II – escolas com custo mensal variável comprovado entre R$ 15.001,00 (quinze
mil e um reais) e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) receberão apoio pecuniário mensal de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais);

III – escolas com custo mensal variável comprovado acima de R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais) receberão apoio pecuniário mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Art. 14. As parcelas serão pagas no 5º dia útil de cada mês, em depósito na
conta bancária da escola de educação infantil privada, fornecida por ocasião do cadastramento
do requerimento.
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Art. 15. O recebimento da parcela do auxílio emergencial do mês subsequente
fica  condicionado  à  aprovação  da  prestação  de  contas  da  utilização  dos  valores  do  mês
anterior e a comprovação da manutenção do vínculo de emprego de, pelo menos, 80% do
número de trabalhadores informados em julho de 2020, mediante informações do E-Social -
sistema de escrituração fiscal das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas.

CAPÍTULO IV

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 16. O beneficiário deverá fazer, mensalmente, a prestação de contas da
utilização dos recursos recebidos, utilizando-se, para tanto, do processo eletrônico acessando
no site da Prefeitura o link “serviços/protocolo/consulta de processo com a senha.

Art. 17.  O auxílio emergencial deverá ser utilizado para o adimplemento das
seguintes obrigações e despesas de manutenção do estabelecimento:

I – material de expediente e consumo;

II – fornecimento de água e luz;

III – fornecimento de serviços de telefone e internet;

IV – aluguéis exclusivamente do imóvel sede do estabelecimento.

Art.  18.  A prestação  de  contas  deverá  ser  realizada  até  o  dia  20  do  mês
corrente ao recebimento da parcela, no mesmo processo eletrônico instaurado por ocasião de
sua habilitação e cadastramento,  atentando-se que os documentos deverão ser inseridos no
formato PDF, em arquivo único.

Art.19.  Para a comprovação das despesas, descritas no art. 17 deste decreto,
serão aceitos os seguintes documentos:

I - notas ficas, faturas, comprovantes de despesas com material de expediente e
consumo;

II - faturas de quitação do fornecimento de água, luz , telefone e internet;

III  -  notas  fiscais,  faturas  ou  comprovantes  de  despesas  de  alugueis
exclusivamente do imóvel sede do estabelecimento.

Art.20. Em caso de não aprovação das contas, a escola de educação infantil
privada, poderá interpor recurso no prazo de 01(um) dia, a contar da ciência da decisão no
processo eletrônico.

Art. 20. O beneficiário restituirá o auxílio emergencial recebido, caso deixe de
fazer, ou tenha desaprovada a prestação de contas, ou no caso de encerramento das atividades
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antes de dezembro de 2020.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 21. O auxílio emergencial poderá ser revogado a qualquer momento por
conveniência administrativa. 

Art.  22. Caberá  à Secretaria  Municipal  de Educação a decisão  sobre casos
omissos ao presente decreto

Art.  23.  Este  Decreto  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação  e  será
publicado  no  endereço  eletrônico  www.pmpf.rs.gov.br,  tendo  em  vista  a  inexistência  de
publicações oficiais no Município de Passo Fundo na data de sua publicação.

GABINETE  DO  PREFEITO,  Centro  Administrativo  Municipal,  24  de
setembro de 2020.

LUCIANO PALMA DE AZEVEDO
Prefeito de Passo Fundo

MARLISE LAMAISON SOARES
Secretária de Administração
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