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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 73, DE 6 DE JUNHO DE 2013
Cria os Tribunais Regionais Federais da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª Regiões

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos 
do § 3º do art. 60 da Cons tuição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto 
cons tucional:

Art. 1º O art. 27 do Ato das Disposições Cons tucionais Transitórias pas-
sa a vigorar acrescido do seguinte § 11:

“Art. 27.  ....................................................................................................
  ...................................................................................................................
§ 11. São criados, ainda, os seguintes Tribunais Regionais Federais: o da 

6ª Região, com sede em Curitiba, Estado do Paraná, e jurisdição nos Estados do Paraná, 
Santa Catarina e Mato Grosso do Sul  o da 7ª Região, com sede em Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais, e jurisdição no Estado de Minas Gerais  o da 8ª Região, com 
sede em Salvador, Estado da Bahia, e jurisdição nos Estados da Bahia e Sergipe  e o 
da 9ª Região, com sede em Manaus, Estado do Amazonas, e jurisdição nos Estados do 
Amazonas, Acre, Rond nia e Roraima. (NR)

Art. 2º Os Tribunais Regionais Federais da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª Regiões deve-
rão ser instalados no prazo de 6 (seis) meses, a contar da promulgação desta Emenda 
Cons tucional.

Art. 3º Esta Emenda Cons tucional entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Brasília, em 6 de junho de 2013.

Mesa da Câmara dos Deputados Mesa do Senado Federal

Deputado ANDR  VARGAS 
1º Vice-Presidente no exercício da Presidência

Senador ROMERO JUCÁ 
2º Vice-Presidente no exercício da Presidência

Deputado FÁBIO FARIA 
2º Vice-Presidente

Senador FLE A RIBEIRO 
1º Secretário

Deputado SIMÃO SESSIM 
2º Secretário

Senador MAGNO MALTA 
1º Suplente de Secretário

Deputado SIMÃO SESSIM 
2º Secretário

Senador JA ME CAMPOS 
2º Suplente de Secretário

Deputado MAUR CIO UINTELLA LESSA 
3º Secretário

Deputado ANTONIO CARLOS BIFFI 
4º Secretário

Deputado GONZAGA PATRIOTA 
1º Suplente de Secretário

_____
NOTA:
A Cons tuição Federal encontra-se à pág. 25 do vol. 15.



20

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 74, DE 6 DE AGOSTO DE 2013
ltera o art   da Cons tui o Federal

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos 
do § 3º do art. 60 da Cons tuição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto 
cons tucional:

Art. 1º O art. 134 da Cons tuição Federal passa a vigorar acrescido do 
seguinte § 3º:

“Art. 134. ....................................................................................................
 ................................................................................................................... 

§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do 
Distrito Federal. (NR)

Art. 2º Esta Emenda Cons tucional entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Brasília, em 6 de agosto de 2013.

Mesa da Câmara dos Deputados Mesa do Senado Federal

Deputado HENRI UE EDUARDO ALVES 
Presidente

Senador RENAN CALHEIROS 
Presidente

Deputado ANDR  VARGAS 
1º Vice-Presidente

Senador JORGE VIANA 
1º Vice-Presidente

Deputado FÁBIO FARIA 
2º Vice-Presidente

Senador ROMERO JUCÁ 
2º Vice-Presidente

Deputado MÁRCIO BITTAR 
1º Secretário

Senador FLE A RIBEIRO 
1º Secretário

Deputado SIMÃO SESSIM 
2º Secretário

Senadora ANGELA PORTELA 
2ª Secretária

Deputado MAUR CIO UINTELLA LESSA 
3º Secretário

Senador CIRO NOGUEIRA 
3º Secretário

Deputado ANTONIO CARLOS BIFFI 
4º Secretário

Senador JOÃO VICENTE CLAUDINO 
4º Secretário

_____
NOTA:
A Cons tuição Federal encontra-se à pág. 25 do vol. 15.
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 75, DE 15 DE OUTUBRO DE 2013
res enta a al nea e  ao in iso  do art   da Cons tui o Federal, ins tuindo 

imunidade tributária sobre os fonogramas e videofonogramas musicais produzidos 
no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras 

em geral interpretadas por ar stas brasileiros bem como os suportes materiais ou 
arquivos digitais que os contenham

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos 
do § 3º do art. 60 da Cons tuição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto 
cons tucional: 

Art. 1º O inciso VI do art. 150 da Cons tuição Federal passa a vigorar 
acrescido da seguinte alínea “e :

“Art. 150 .....................................................................................................
 ...................................................................................................................  
VI -  .............................................................................................................
 ...................................................................................................................  
e) fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil conten-

do obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral inter-
pretadas por ar stas brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos digitais 
que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias óp cas de leitura 
a laser.

  .........................................................................................................  (NR) 

Art. 2º Esta Emenda Cons tucional entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

Brasília, em 15 de outubro de 2013.

Mesa da Câmara dos Deputados Mesa do Senado Federal

Deputado HENRI UE EDUARDO ALVES 
Presidente

Senador RENAN CALHEIROS 
Presidente

Deputado ANDR  VARGAS 
1º Vice-Presidente

Senador JORGE VIANA 
1º Vice-Presidente

Deputado FÁBIO FARIA 
2º Vice-Presidente

Senador ROMERO JUCÁ 
2º Vice-Presidente

Deputado MÁRCIO BITTAR 
1º Secretário

Senador FLE A RIBEIRO 
1º Secretário

Deputado SIMÃO SESSIM 
2º Secretário

Senadora ANGELA PORTELA 
2ª Secretária

Deputado MAUR CIO UINTELLA LESSA 
3º Secretário

Senador CIRO NOGUEIRA 
3º Secretário

Deputado ANTONIO CARLOS BIFFI 
4º Secretário

_____
NOTA:
A Cons tuição Federal encontra-se à pág. 25 do vol. 15.
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 76, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013
ltera o   do art   e o   do art  66 da Cons tui o Federal, para abolir a 

vota o secreta nos casos de perda de mandato de eputado ou enador e de 
aprecia o de veto

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos 
do § 3º do art. 60 da Cons tuição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto 
cons tucional:

Art. 1º Os arts. 55 e 66 da Cons tuição Federal passam a vigorar com as 
seguintes alterações:

“Art. 55.  .....................................................................................................
  ...................................................................................................................
§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida 

pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta, mediante 
provocação da respec va Mesa ou de par do polí co representado no Congresso Na-
cional, assegurada ampla defesa.

  .........................................................................................................  (NR)
«Art. 66.  ....................................................................................................
  ...................................................................................................................
§ 4º O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a 

contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta 
dos Deputados e Senadores.

  .........................................................................................................  (NR)

Art. 2º Esta Emenda Cons tucional entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Brasília, em 28 de novembro de 2013

Mesa da Câmara dos Deputados Mesa do Senado Federal

Deputado HENRI UE EDUARDO ALVES 
Presidente

Senador RENAN CALHEIROS 
Presidente

Deputado MÁRCIO BITTAR 
1º Secretário

Senador JORGE VIANA 
1º Vice-Presidente

Deputado SIMÃO SESSIM 
2º Secretário

Senador FLE A RIBEIRO 
1º Secretário

Deputado GONZAGA PATRIOTA 
1º Suplente

Senador CIRO NOGUEIRA 
3º Secretário

Deputado VITOR PENIDO 
3º Suplente

Senador JOÃO VICENTE CLAUDINO 
4º Secretário

Deputado TA A AMA 
4º Suplente

Senador CASILDO MALDANER 
4º Suplente

_____
NOTA:
A Cons tuição Federal encontra-se à pág. 25 do vol. 15.

_______________________________



- 4 - 
LEIS
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ltera a ei nº 9 9 , de  de dezembro de 996, que estabelece as diretrizes e bases 
da educa o nacional, para dispor sobre a forma o dos pro ssionais da educa o e 

dar outras provid ncias

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional de-
creta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º  A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com 
as seguintes alterações: 

“Art. 3º  ......................................................................................................
  ................................................................................................................... 

II - consideração com a diversidade étnico-racial.  (NR) 
“Art. 4º .......................................................................................................
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezesse-

te) anos de idade, organizada da seguinte forma: 
a) pré-escola; 
b) ensino fundamental; 
c) ensino médio; 
II - educação infan l gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade; 
III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com 

de ciência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdo-
tação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede 
regular de ensino; 

IV - acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para to-
dos os que não os concluíram na idade própria;

  ................................................................................................................... 
VIII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação bá-

sica, por meio de programas suplementares de material didá co-escolar, transporte, 
alimentação e assistência à saúde;

  .........................................................................................................  (NR) 
“Art. 5º  O acesso à educação básica obrigatória é direito público subje-

vo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organiza-
ção sindical, en dade de classe ou outra legalmente cons tuída e, ainda, o Ministério 
Público, acionar o poder público para exigi-lo. 

§ 1º  O poder público, na esfera de sua competência federa va, deverá: 
I - recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, 

bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica;
  .........................................................................................................  (NR) 
“Art. 6º   dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crian-

ças na educação básica a par r dos 4 (quatro) anos de idade.  (NR) 
“Art. 26.  Os currículos da educação infan l, do ensino fundamental e 

do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada 
sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversi cada, 
exigida pelas caracterís cas regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e 
dos educandos.

  .........................................................................................................  (NR) 
“Art. 29.  A educação infan l, primeira etapa da educação básica, tem 

como nalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus 
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aspectos sico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e 
da comunidade.  (NR) 

“Art. 30.   ....................................................................................................
  ................................................................................................................... 
II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.  

(NR) 
“Art. 31.  A educação infan l será organizada de acordo com as seguintes 

regras comuns: 
I - avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento 

das crianças, sem o obje vo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental; 
II - carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por 

um mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional; 
III - atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o 

turno parcial e de 7 (sete) horas para a jornada integral; 
IV - controle de frequência pela ins tuição de educação pré-escolar, exi-

gida a frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas; 
V - expedição de documentação que permita atestar os processos de de-

senvolvimento e aprendizagem da criança.  (NR) 
“Art. 58.  Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 

modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de en-
sino, para educandos com de ciência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação.

  ........................................................................................................ .  (NR) 
“Art. 59.  Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com de ci-

ência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação:
  .........................................................................................................  (NR) 
“Art. 60.   .................................................................................................... 
Parágrafo único.  O poder público adotará, como alterna va preferencial, 

a ampliação do atendimento aos educandos com de ciência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na própria rede pública regular 
de ensino, independentemente do apoio às ins tuições previstas neste ar go.  (NR) 

“Art. 62.  A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á 
em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 
ins tutos superiores de educação, admi da, como formação mínima para o exercício 
do magistério na educação infan l e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamen-
tal, a oferecida em nível médio na modalidade normal.

  ................................................................................................................... 
§ 4º  A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios adotarão me-

canismos facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação de docentes 
em nível superior para atuar na educação básica pública. 

§ 5º  A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios incen va-
rão a formação de pro ssionais do magistério para atuar na educação básica pública 
mediante programa ins tucional de bolsa de iniciação à docência a estudantes matri-
culados em cursos de licenciatura, de graduação plena, nas ins tuições de educação 
superior. 

§ 6º  O Ministério da Educação poderá estabelecer nota mínima em 
exame nacional aplicado aos concluintes do ensino médio como pré-requisito para o 
ingresso em cursos de graduação para formação de docentes, ouvido o Conselho Na-
cional de Educação - CNE. 
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§ 7º  (VETADO).  (NR) 
“Art. 62-A.  A formação dos pro ssionais a que se refere o inciso III do 

art. 61 far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico, em nível médio ou 
superior, incluindo habilitações tecnológicas. 

Parágrafo único.  Garan r-se-á formação con nuada para os pro ssio-
nais a que se refere o caput, no local de trabalho ou em ins tuições de educação básica 
e superior, incluindo cursos de educação pro ssional, cursos superiores de graduação 
plena ou tecnológicos e de pós-graduação.  

“Art. 67.   ....................................................................................................
  ................................................................................................................... 
§ 3º  A União prestará assistência técnica aos Estados, ao Distrito Federal 

e aos Municípios na elaboração de concursos públicos para provimento de cargos dos 
pro ssionais da educação.  (NR) 

“Art. 87.   ....................................................................................................
  ................................................................................................................... 
§ 2º  (Revogado). 
§ 3º   ...........................................................................................................
I - (revogado);
  ................................................................................................................... 
§ 4º  (Revogado).
  ........................................................................................................ .  (NR) 
“Art. 87-A.  (VETADO).  

Art. 2º  Revogam-se o § 2º, o inciso I do § 3º e o § 4 º do art. 87 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 4 de abril de 2013; 192º da Independência e 125º da República. 

 R FF

_____
NOTA:
A Lei nº 9.394/96 encontra-se à pág. 52 do vol. 22/23.

______________________________

ispõe sobre o apoio t cnico e nanceiro da ni o aos entes federados no mbito do 
acto acional pela lfabe za o na dade Certa e altera as eis nos 7, de  de 

novembro de 968, 8 , de 9 de aneiro de 99 , e 6 , de  de ulho de 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º  Esta Lei dispõe sobre o apoio técnico e nanceiro da União aos 
entes federados no âmbito do Pacto Nacional pela Alfabe zação na Idade Certa, com 
a nalidade de promover a alfabe zação dos estudantes até os 8 (oito) anos de idade 
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ao nal do 3º ano do ensino fundamental da educação básica pública, aferida por ava-
liações periódicas.

Art. 2º  O apoio nanceiro da União aos entes federados no âmbito do 
Pacto Nacional pela Alfabe zação na Idade Certa será realizado pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE e ocorrerá por meio de:

I - suporte à formação con nuada dos professores alfabe zadores e for-
mação inicial e con nuada de professores com capacitação para a educação especial; e

II - reconhecimento dos resultados alcançados pelas escolas e pelos pro-
ssionais da educação no desenvolvimento das ações pactuadas.

§ 1º  O apoio nanceiro de que trata o inciso I do caput contemplará a 
concessão de bolsas para pro ssionais da educação, conforme categorias e parâmetros 
de nidos em ato do Ministro de Estado da Educação, e o desenvolvimento de recursos 
didá cos e pedagógicos, entre outras medidas.

§ 2º  O apoio nanceiro de que trata o inciso II do caput será efe vado na 
forma estabelecida nos arts. 22 a 29 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009.

§ 3º  A formação a que se refere o inciso I do caput poderá ocorrer em 
cursos de pós-graduação nas ins tuições de educação superior públicas par cipantes 
do Pacto Nacional pela Alfabe zação na Idade Certa.

§ 4º  No âmbito do Pacto Nacional pela Alfabe zação na Idade Certa, 
será considerada a especi cidade da alfabe zação dos alunos com de ciência, trans-
tornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, por meio da 
ar culação com a formação de professores e a disponibilização de tecnologias educa-
cionais, recursos didá cos e metodologias especí cas.

Art. 3º  Ato do Ministro de Estado da Educação, no âmbito do Pacto Na-
cional pela Alfabe zação na Idade Certa, disporá sobre:

I - assistência técnica a ser ofertada pela União;
II - a vidades a serem implementadas para alcançar o obje vo do art. 

1o desta Lei;
III - metas, a serem cumpridas até 31 de dezembro de 2022, que integra-

rão o Pacto Nacional pela Alfabe zação na Idade Certa; e
IV - introdução, no currículo das ins tuições de ensino superior, de disci-

plinas especí cas de alfabe zação.

Art. 4º  A Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, passa a vigorar com 
as seguintes alterações:

“Art. 3º  ......................................................................................................
  ...................................................................................................................
e) prestar assistência técnica e nanceira, conforme disponibilidade de do-

tações orçamentárias, para aperfeiçoar o processo de aprendizagem na educação básica 
pública, por intermédio da melhoria da estrutura sica ou pedagógica das escolas;

f) operacionalizar programas de nanciamento estudan l;
g) prestar assistência técnica e nanceira, conforme disponibilidade de 

dotações orçamentárias, para garan r o acesso e a permanência do estudante no en-
sino superior.

  ...................................................................................................................
§ 5º  Para a prestação da assistência técnica de que tratam as alíneas e e 

g, o FNDE disponibilizará:
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I - bens, materiais pedagógicos e capacitação aos sistemas de ensino e de 
gestão dos programas educacionais;

II - instrumentos administra vos, visando a promover a e ciência na exe-
cução das ações e projetos educacionais, inclusive em procedimentos licitatórios.

§ 6º  Para execução da assistência técnica pelo FNDE, a disponibilização 
de instrumentos administra vos compreenderá:

I - a indicação de especi cações, padrões, es ma va de preço máximo 
dos bens e serviços u lizados pelos sistemas educacionais;

II - o gerenciamento de registro de preço, na forma da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e da Lei nº 12.462, de 
4 de agosto de 2011, para uso dos sistemas de ensino, independentemente da origem 
dos recursos.

§ 7º  A assistência nanceira de que trata a alínea e ocorrerá por meio de:
I - transferência de recursos para execução das ações pelos entes fede-

rados, por suas redes de ensino ou por unidades executoras e demais en dades que 
desenvolvam a vidades educacionais, conforme legislação orçamentária;

II - concessão de bolsas, ressarcimento de despesas e outros mecanis-
mos de incen vo e reconhecimento ao desenvolvimento da educação básica pública, 
à formação e à capacitação dos agentes públicos vinculados à educação ou à execução 
dos programas educacionais, na forma, condições e critérios estabelecidos pelo Minis-
tério da Educação.

§ 8º  A assistência nanceira de que trata a alínea g ocorrerá por meio 
da concessão de bolsas de estudo e permanência e ressarcimento de despesas dos es-
tudantes, na forma, condições e critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação.  
(NR)

“Art. 7º  A implementação das ações educacionais a cargo do FNDE será 
regulamentada por seu Conselho Delibera vo, órgão de deliberação superior, cuja 
composição e forma de funcionamento constarão de sua estrutura regimental.

  .........................................................................................................  (NR)
Art. 5º  A Lei nº 8.405, de 9 de janeiro de 1992, passa a vigorar com a 

seguinte alteração:
“Art. 2º   .....................................................................................................
  ...................................................................................................................
§ 6º  No âmbito de programas de cooperação internacional, a Capes po-

derá conceder bolsas, no Brasil e no exterior, a estudantes, pesquisadores e professores 
estrangeiros, vinculados a projetos desenvolvidos por ins tuições públicas de ensino 
superior brasileiras e estrangeiras associadas, visando à formação inicial e con nuada 
de pro ssionais do magistério para educação básica e superior e à internacionalização 
da produção cien ca e tecnológica do Brasil.  (NR)

Art. 6º  A Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:

“Art. 5º   .....................................................................................................
  ...................................................................................................................
VII - comprovação de idoneidade cadastral do(s) ador(es) na assinatura 

dos contratos e termos adi vos, observando o disposto no § 9o deste ar go.
§ 4º  Na hipótese de veri cação de inidoneidade cadastral do(s) ador(es) 

após a assinatura do contrato, cará sobrestado o aditamento do mencionado docu-
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mento até a comprovação da restauração da idoneidade ou a subs tuição do ador 
inid neo, respeitado o prazo de suspensão temporária do contrato.

  .........................................................................................................  (NR)

Art. 7º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de abril de 2013; 192º da Independência e 125º da República.

 R FF

_____
NOTA:
Encontram-se na Col. Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 5.537/68 à pág. 362 do vol. 1;
Lei nº 8.405/92 à pág. 49 do vol. 18/19;
Lei nº 8.666/93 à pág. 36 do vol. 20/21;
Lei nº 10.520/02 à pág. 51 do vol. 29;
Lei nº 11.947/09 à pág. 35 do vol. 36.

______________________________

ltera a ei n  8 6, de 9 de aneiro de , para ampliar a idade limite de crian as 
e adolescentes que compõem as unidades familiares bene ciárias do rograma Bolsa 
Fam lia eleg veis ao recebimento do bene cio para supera o da e trema pobreza, e 

dá outras provid ncias

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º   A Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 
“Art. 2º   .....................................................................................................
  ................................................................................................................... 
IV - o bene cio para superação da extrema pobreza, no limite de um 

por família, des nado às unidades familiares bene ciárias do Programa Bolsa Família 
e que, cumula vamente: 

a) tenham em sua composição crianças e adolescentes de 0 (zero) a 15 
(quinze) anos de idade; e

  ................................................................................................................... 
§ 15. O bene cio para superação da extrema pobreza corresponderá ao 

valor necessário para que a soma da renda familiar mensal e dos bene cios nanceiros 
supere o valor de R$ 70,00 (setenta reais) per capita. 

§ 16. Caberá ao Poder Execu vo ajustar, de acordo com critério a ser 
estabelecido em ato especí co, o valor de nido para a renda familiar per capita, para 

ns do pagamento do bene cio para superação da extrema pobreza. 
I - (revogado); 
II - (revogado). 
§ 17. Os bene ciários com idade a par r de 14 (quatorze) anos e os men-

cionados no inciso III do caput deste ar go poderão ter acesso a programas e cursos de 
educação e quali cação pro ssionais.  (NR)
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“Art. 6º   ..................................................................................................... 
Parágrafo único. O Poder Execu vo deverá compa bilizar a quan dade 

de bene ciários e de bene cios nanceiros especí cos do Programa Bolsa Família com 
as dotações Orçamentárias existentes.  (NR) 

Art. 2º A Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, passa a vigorar acrescida 
do seguinte art. 2º-A: 

“Art. 2º-A. A par r de 1º de março de 2013, o bene cio previsto no inciso 
IV do caput do art. 2º será estendido, independentemente do disposto na alínea “a  
desse inciso, às famílias bene ciárias que apresentem soma da renda familiar mensal 
e dos bene cios nanceiros previstos nos incisos I a III do caput do art. 2º, igual ou 
inferior a R$ 70,00 (setenta reais) per capita.  

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília,  5  de  junho  de 2013; 192º da Independência e 125º da Repú-
blica. 

 R FF
_____
NOTA:
A Lei nº 10.836/04 encontra-se à pág. 43 do vol. 31.

  

______________________________

ns tui o ia acional da atemá ca

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei:

Art. 1º Fica ins tuído o Dia Nacional da Matemá ca, a ser comemorado 
anualmente em todo o território nacional no dia 6 de maio, data de nascimento do 
matemá co, educador e escritor MALBA TAHAN.

Art. 2º O Poder Execu vo incen vará a promoção de a vidades educa -
vas e culturais alusivas à referida data.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 26 de junho de 2013; 192º da Independência e 125º da Repú-
blica.

 R FF
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ltera as eis n s 6 7 , de 6 de outubro de 979, para dispor sobre o eguro de 
Cr dito  porta o nas opera ões rela vas a e porta ões do setor aeronáu co, 

9 , de  de unho de 7, para dispor sobre o c mputo no Fundo de 
anuten o e esenvolvimento da duca o Básica e de aloriza o dos ro ssionais 

da duca o - F B das matr culas em pr -escolas conveniadas com o poder 
p blico, 7 , de 7 de setembro de , para estender a data-limite para ades o 

ao Regime special de Tributa o do rograma acional de Banda arga para 
mplanta o de Redes de Telecomunica ões - R B -Redes, 96, de  de aneiro 

de , e , de 6 de outubro de 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei: 
Art. 1º  O art. 1º da Lei nº 6.704, de 26 de outubro de 1979, passa a vigo-

rar com as seguintes alterações: 
“Art. 1º   .....................................................................................................
§ 1º  O Seguro de Crédito à Exportação poderá ser u lizado por expor-

tadores, ins tuições nanceiras e agências de crédito à exportação que nanciarem, 
re nanciarem ou garan rem a produção de bens e a prestação de serviços, des nados 
à exportação brasileira, e as exportações brasileiras de bens e serviços. 

§ 2º  Nas operações des nadas ao setor aeronáu co em que a análise do 
risco recair sobre pessoa jurídica diversa do devedor da operação de crédito à exporta-
ção, o Seguro de Crédito à Exportação poderá garan r os riscos comerciais, polí cos e 
extraordinários a ela relacionados, conforme dispuser o regulamento desta Lei.  (NR) 

Art. 2º  O § 3º do art. 8º da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 8º   .....................................................................................................
  ...................................................................................................................
§ 3º  Será admi do, até 31 de dezembro de 2016, o c mputo das matrí-

culas das pré-escolas, comunitárias, confessionais ou lantrópicas, sem ns lucra vos, 
conveniadas com o poder público e que atendam a crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) 
anos, observadas as condições previstas nos incisos I a V do § 2º, efe vadas, conforme 
o censo escolar mais atualizado, realizado pelo Ins tuto Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Teixeira - INEP.

  .........................................................................................................  (NR) 

Art. 3º  O § 3º do art. 29 da Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 29.   ....................................................................................................
  ................................................................................................................... 
§ 3º O projeto de que trata o caput deverá ser apresentado ao Ministério 

das Comunicações até o dia 30 de junho de 2014.
  ........................................................................................................ .  (NR) 
Art. 4º  (VETADO). 

Art. 5º  (VETADO). 
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Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 9 de julho de 2013; 192º da Independência e 125º da República. 

 R FF

_____
NOTA:
Encontram-se na Col. Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 11.494/07 à pág. 31 do vol. 34;
Lei nº 11.096/05 à pág. 35 do vol. 32

______________________________

ispõe sobre a responsabiliza o administra va e civil de pessoas ur dicas pela 
prá ca de atos contra a administra o p blica, nacional ou estrangeira, e dá outras 

provid ncias

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º  Esta Lei dispõe sobre a responsabilização obje va administra va 
e civil de pessoas jurídicas pela prá ca de atos contra a administração pública, nacional 
ou estrangeira.

Parágrafo único.  Aplica-se o disposto nesta Lei às sociedades empresá-
rias e às sociedades simples, personi cadas ou não, independentemente da forma de 
organização ou modelo societário adotado, bem como a quaisquer fundações, asso-
ciações de en dades ou pessoas, ou sociedades estrangeiras, que tenham sede, lial 
ou representação no território brasileiro, cons tuídas de fato ou de direito, ainda que 
temporariamente.

Art. 2º  As pessoas jurídicas serão responsabilizadas obje vamente, nos 
âmbitos administra vo e civil, pelos atos lesivos previstos nesta Lei pra cados em seu 
interesse ou bene cio, exclusivo ou não. 

Art. 3º  A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabili-
dade individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, 
autora, coautora ou par cipe do ato ilícito. 

§ 1º  A pessoa jurídica será responsabilizada independentemente da res-
ponsabilização individual das pessoas naturais referidas no caput. 

§ 2º  Os dirigentes ou administradores somente serão responsabilizados 
por atos ilícitos na medida da sua culpabilidade.

Art. 4º  Subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de 
alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária.
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§ 1º  Nas hipóteses de fusão e incorporação, a responsabilidade da su-
cessora será restrita à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano 
causado, até o limite do patrim nio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais 
sanções previstas nesta Lei decorrentes de atos e fatos ocorridos antes da data da fusão 
ou incorporação, exceto no caso de simulação ou evidente intuito de fraude, devida-
mente comprovados.

§ 2º  As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no âmbito 
do respec vo contrato, as consorciadas serão solidariamente responsáveis pela prá ca 
dos atos previstos nesta Lei, restringindo-se tal responsabilidade à obrigação de paga-
mento de multa e reparação integral do dano causado.

CAPÍTULO II
DOS ATOS LESIVOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NACIONAL OU ESTRANGEIRA

Art. 5º  Cons tuem atos lesivos à administração pública, nacional ou 
estrangeira, para os ns desta Lei, todos aqueles pra cados pelas pessoas jurídicas 
mencionadas no parágrafo único do art. 1o, que atentem contra o patrim nio público 
nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os com-
promissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim de nidos: 

I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevi-
da a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 

II - comprovadamente, nanciar, custear, patrocinar ou de qualquer 
modo subvencionar a prá ca dos atos ilícitos previstos nesta Lei; 

III - comprovadamente, u lizar-se de interposta pessoa sica ou jurídica 
para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a iden dade dos bene ciários dos 
atos pra cados; 

IV - no tocante a licitações e contratos: 
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 

expediente, o caráter compe vo de procedimento licitatório público; 
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de proce-

dimento licitatório público; 
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou ofereci-

mento de vantagem de qualquer po; 
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para par cipar 

de licitação pública ou celebrar contrato administra vo; 
f) obter vantagem ou bene cio indevido, de modo fraudulento, de mo-

di cações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem 
autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respec vos instru-
mentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econ mico- nanceiro dos contratos 
celebrados com a administração pública; 

V - di cultar a vidade de inves gação ou scalização de órgãos, en da-
des ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências 
reguladoras e dos órgãos de scalização do sistema nanceiro nacional. 

§ 1º  Considera-se administração pública estrangeira os órgãos e en da-
des estatais ou representações diplomá cas de país estrangeiro, de qualquer nível ou 
esfera de governo, bem como as pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamen-
te, pelo poder público de país estrangeiro. 
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§ 2º  Para os efeitos desta Lei, equiparam-se à administração pública es-
trangeira as organizações públicas internacionais. 

§ 3º  Considera-se agente público estrangeiro, para os ns desta Lei, 
quem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou 
função pública em órgãos, en dades estatais ou em representações diplomá cas de 
país estrangeiro, assim como em pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamen-
te, pelo poder público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais. 

CAPÍTULO III
DA RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 6º  Na esfera administra va, serão aplicadas às pessoas jurídicas 
consideradas responsáveis pelos atos lesivos previstos nesta Lei as seguintes sanções:

I - multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) 
do faturamento bruto do úl mo exercício anterior ao da instauração do processo admi-
nistra vo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida, quando 
for possível sua es mação; e

II - publicação extraordinária da decisão condenatória.
§ 1º  As sanções serão aplicadas fundamentadamente, isolada ou cumu-

la vamente, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com a gravidade e 
natureza das infrações.

§ 2º  A aplicação das sanções previstas neste ar go será precedida da 
manifestação jurídica elaborada pela Advocacia Pública ou pelo órgão de assistência 
jurídica, ou equivalente, do ente público.

§ 3º  A aplicação das sanções previstas neste ar go não exclui, em qual-
quer hipótese, a obrigação da reparação integral do dano causado.

§ 4º  Na hipótese do inciso I do caput, caso não seja possível u lizar o 
critério do valor do faturamento bruto da pessoa jurídica, a multa será de R$ 6.000,00 
(seis mil reais) a R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais).

§ 5º  A publicação extraordinária da decisão condenatória ocorrerá na 
forma de extrato de sentença, a expensas da pessoa jurídica, em meios de comunica-
ção de grande circulação na área da prá ca da infração e de atuação da pessoa jurídica 
ou, na sua falta, em publicação de circulação nacional, bem como por meio de a xação 
de edital, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, no próprio estabelecimento ou no 
local de exercício da a vidade, de modo visível ao público, e no sí o eletr nico na rede 
mundial de computadores.

§ 6º  (VETADO). 

Art. 7º  Serão levados em consideração na aplicação das sanções: 
I - a gravidade da infração; 
II - a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator;
III - a consumação ou não da infração; 
IV - o grau de lesão ou perigo de lesão; 
V - o efeito nega vo produzido pela infração; 
VI - a situação econ mica do infrator; 
VII - a cooperação da pessoa jurídica para a apuração das infrações; 
VIII - a existência de mecanismos e procedimentos internos de integrida-

de, auditoria e incen vo à denúncia de irregularidades e a aplicação efe va de códigos 
de é ca e de conduta no âmbito da pessoa jurídica; 
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I  - o valor dos contratos man dos pela pessoa jurídica com o órgão ou 
en dade pública lesados; e

X - (VETADO).
Parágrafo único.  Os parâmetros de avaliação de mecanismos e procedi-

mentos previstos no inciso VIII do caput serão estabelecidos em regulamento do Poder 
Execu vo federal. 

CAPÍTULO IV
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO

Art. 8º  A instauração e o julgamento de processo administra vo para 
apuração da responsabilidade de pessoa jurídica cabem à autoridade máxima de cada 
órgão ou en dade dos Poderes Execu vo, Legisla vo e Judiciário, que agirá de o cio ou 
mediante provocação, observados o contraditório e a ampla defesa.

§ 1º  A competência para a instauração e o julgamento do processo ad-
ministra vo de apuração de responsabilidade da pessoa jurídica poderá ser delegada, 
vedada a subdelegação.

§ 2º  No âmbito do Poder Execu vo federal, a Controladoria-Geral da 
União - CGU terá competência concorrente para instaurar processos administra vos de 
responsabilização de pessoas jurídicas ou para avocar os processos instaurados com fun-
damento nesta Lei, para exame de sua regularidade ou para corrigir-lhes o andamento.

Art. 9º  Competem à Controladoria-Geral da União - CGU a apuração, o 
processo e o julgamento dos atos ilícitos previstos nesta Lei, pra cados contra a admi-
nistração pública estrangeira, observado o disposto no Ar go 4 da Convenção sobre o 
Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comer-
ciais Internacionais, promulgada pelo Decreto nº 3.678, de 30 de novembro de 2000.

Art. 10.  O processo administra vo para apuração da responsabilidade de 
pessoa jurídica será conduzido por comissão designada pela autoridade instauradora e 
composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis. 

§ 1º  O ente público, por meio do seu órgão de representação judicial, ou 
equivalente, a pedido da comissão a que se refere o caput, poderá requerer as medidas 
judiciais necessárias para a inves gação e o processamento das infrações, inclusive de 
busca e apreensão.

§ 2º  A comissão poderá, cautelarmente, propor à autoridade instaura-
dora que suspenda os efeitos do ato ou processo objeto da inves gação. 

§ 3º  A comissão deverá concluir o processo no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias contados da data da publicação do ato que a ins tuir e, ao nal, apresen-
tar relatórios sobre os fatos apurados e eventual responsabilidade da pessoa jurídica, 
sugerindo de forma mo vada as sanções a serem aplicadas. 

§ 4º  O prazo previsto no § 3º poderá ser prorrogado, mediante ato fun-
damentado da autoridade instauradora.

Art. 11.  No processo administra vo para apuração de responsabilidade, 
será concedido à pessoa jurídica prazo de 30 (trinta) dias para defesa, contados a par r 
da in mação.

Art. 12.  O processo administra vo, com o relatório da comissão, será 
reme do à autoridade instauradora, na forma do art. 10, para julgamento.
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Art. 13.  A instauração de processo administra vo especí co de repa-
ração integral do dano não prejudica a aplicação imediata das sanções estabelecidas 
nesta Lei. 

Parágrafo único.  Concluído o processo e não havendo pagamento, o cré-
dito apurado será inscrito em dívida a va da fazenda pública.

Art. 14.  A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que 
u lizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prá ca dos atos 
ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, sendo estendidos 
todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica aos seus administradores e 
sócios com poderes de administração, observados o contraditório e a ampla defesa. 

Art. 15.  A comissão designada para apuração da responsabilidade de 
pessoa jurídica, após a conclusão do procedimento administra vo, dará conhecimento 
ao Ministério Público de sua existência, para apuração de eventuais delitos.

CAPÍTULO V
DO ACORDO DE LENIÊNCIA

Art. 16.  A autoridade máxima de cada órgão ou en dade pública poderá 
celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prá ca dos 
atos previstos nesta Lei que colaborem efe vamente com as inves gações e o processo 
administra vo, sendo que dessa colaboração resulte: 

I - a iden cação dos demais envolvidos na infração, quando couber; e
II - a obtenção célere de informações e documentos que comprovem o 

ilícito sob apuração. 
§ 1º  O acordo de que trata o caput somente poderá ser celebrado se 

preenchidos, cumula vamente, os seguintes requisitos: 
I - a pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre seu interesse 

em cooperar para a apuração do ato ilícito; 
II - a pessoa jurídica cesse completamente seu envolvimento na infração 

inves gada a par r da data de propositura do acordo; 
III - a pessoa jurídica admita sua par cipação no ilícito e coopere plena e 

permanentemente com as inves gações e o processo administra vo, comparecendo, 
sob suas expensas, sempre que solicitada, a todos os atos processuais, até seu encer-
ramento. 

§ 2º  A celebração do acordo de leniência isentará a pessoa jurídica das 
sanções previstas no inciso II do art. 6º e no inciso IV do art. 19 e reduzirá em até 2/3 
(dois terços) o valor da multa aplicável. 

§ 3º  O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de 
reparar integralmente o dano causado. 

§ 4º  O acordo de leniência es pulará as condições necessárias para as-
segurar a efe vidade da colaboração e o resultado ú l do processo. 

§ 5º  Os efeitos do acordo de leniência serão estendidos às pessoas jurí-
dicas que integram o mesmo grupo econ mico, de fato e de direito, desde que rmem 
o acordo em conjunto, respeitadas as condições nele estabelecidas. 

§ 6º A proposta de acordo de leniência somente se tornará pública após 
a efe vação do respec vo acordo, salvo no interesse das inves gações e do processo 
administra vo. 
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§ 7º  Não importará em reconhecimento da prá ca do ato ilícito inves -
gado a proposta de acordo de leniência rejeitada. 

§ 8º  Em caso de descumprimento do acordo de leniência, a pessoa jurí-
dica cará impedida de celebrar novo acordo pelo prazo de 3 (três) anos contados do 
conhecimento pela administração pública do referido descumprimento. 

§ 9º  A celebração do acordo de leniência interrompe o prazo prescricio-
nal dos atos ilícitos previstos nesta Lei. 

§ 10.  A Controladoria-Geral da União - CGU é o órgão competente para 
celebrar os acordos de leniência no âmbito do Poder Execu vo federal, bem como no 
caso de atos lesivos pra cados contra a administração pública estrangeira.

Art. 17.  A administração pública poderá também celebrar acordo de le-
niência com a pessoa jurídica responsável pela prá ca de ilícitos previstos na Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, com vistas à isenção ou atenuação das sanções admi-
nistra vas estabelecidas em seus arts. 86 a 88.

CAPÍTULO VI
DA RESPONSABILIZAÇÃO JUDICIAL

Art. 18.  Na esfera administra va, a responsabilidade da pessoa jurídica 
não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial. 

Art. 19.  Em razão da prá ca de atos previstos no art. 5o desta Lei, a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, por meio das respec vas Advo-
cacias Públicas ou órgãos de representação judicial, ou equivalentes, e o Ministério 
Público, poderão ajuizar ação com vistas à aplicação das seguintes sanções às pessoas 
jurídicas infratoras: 

I - perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem 
ou proveito direta ou indiretamente ob dos da infração, ressalvado o direito do lesado 
ou de terceiro de boa-fé;

II - suspensão ou interdição parcial de suas a vidades; 
III - dissolução compulsória da pessoa jurídica;
IV - proibição de receber incen vos, subsídios, subvenções, doações ou 

emprés mos de órgãos ou en dades públicas e de ins tuições nanceiras públicas ou 
controladas pelo poder público, pelo prazo mínimo de 1 (um) e máximo de 5 (cinco) 
anos. 

§ 1º  A dissolução compulsória da pessoa jurídica será determinada 
quando comprovado: 

I - ter sido a personalidade jurídica u lizada de forma habitual para faci-
litar ou promover a prá ca de atos ilícitos; ou

II - ter sido cons tuída para ocultar ou dissimular interesses ilícitos ou a 
iden dade dos bene ciários dos atos pra cados. 

§ 2º  (VETADO). 
§ 3º  As sanções poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumula va. 
§ 4º  O Ministério Público ou a Advocacia Pública ou órgão de represen-

tação judicial, ou equivalente, do ente público poderá requerer a indisponibilidade de 
bens, direitos ou valores necessários à garan a do pagamento da multa ou da repa-
ração integral do dano causado, conforme previsto no art. 7o, ressalvado o direito do 
terceiro de boa-fé.
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Art. 20.  Nas ações ajuizadas pelo Ministério Público, poderão ser apli-
cadas as sanções previstas no art. 6o, sem prejuízo daquelas previstas neste Capítulo, 
desde que constatada a omissão das autoridades competentes para promover a res-
ponsabilização administra va.

Art. 21.  Nas ações de responsabilização judicial, será adotado o rito pre-
visto na Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. 

Parágrafo único.  A condenação torna certa a obrigação de reparar, inte-
gralmente, o dano causado pelo ilícito, cujo valor será apurado em posterior liquida-
ção, se não constar expressamente da sentença. 

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 22.  Fica criado no âmbito do Poder Execu vo federal o Cadastro Na-
cional de Empresas Punidas - CNEP, que reunirá e dará publicidade às sanções aplicadas 
pelos órgãos ou en dades dos Poderes Execu vo, Legisla vo e Judiciário de todas as 
esferas de governo com base nesta Lei.

§ 1º  Os órgãos e en dades referidos no caput deverão informar e man-
ter atualizados, no Cnep, os dados rela vos às sanções por eles aplicadas. 

§ 2º  O Cnep conterá, entre outras, as seguintes informações acerca das 
sanções aplicadas: 

I - razão social e número de inscrição da pessoa jurídica ou en dade no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ; 

II - po de sanção; e
III - data de aplicação e data nal da vigência do efeito limitador ou impe-

di vo da sanção, quando for o caso. 
§ 3º  As autoridades competentes, para celebrarem acordos de leniência 

previstos nesta Lei, também deverão prestar e manter atualizadas no Cnep, após a efe -
vação do respec vo acordo, as informações acerca do acordo de leniência celebrado, salvo 
se esse procedimento vier a causar prejuízo às inves gações e ao processo administra vo.

§ 4º  Caso a pessoa jurídica não cumpra os termos do acordo de leniên-
cia, além das informações previstas no § 3º, deverá ser incluída no Cnep referência ao 
respec vo descumprimento. 

§ 5º  Os registros das sanções e acordos de leniência serão excluídos 
depois de decorrido o prazo previamente estabelecido no ato sancionador ou do cum-
primento integral do acordo de leniência e da reparação do eventual dano causado, 
mediante solicitação do órgão ou en dade sancionadora.

Art. 23.  Os órgãos ou en dades dos Poderes Execu vo, Legisla vo e Ju-
diciário de todas as esferas de governo deverão informar e manter atualizados, para 

ns de publicidade, no Cadastro Nacional de Empresas Inid neas e Suspensas - CEIS, 
de caráter público, ins tuído no âmbito do Poder Execu vo federal, os dados rela vos 
às sanções por eles aplicadas, nos termos do disposto nos arts. 87 e 88 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993.

Art. 24.  A multa e o perdimento de bens, direitos ou valores aplicados 
com fundamento nesta Lei serão des nados preferencialmente aos órgãos ou en da-
des públicas lesadas. 
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Art. 25.  Prescrevem em 5 (cinco) anos as infrações previstas nesta Lei, 
contados da data da ciência da infração ou, no caso de infração permanente ou con -
nuada, do dia em que ver cessado. 

Parágrafo único.  Na esfera administra va ou judicial, a prescrição será 
interrompida com a instauração de processo que tenha por objeto a apuração da in-
fração.

Art. 26.  A pessoa jurídica será representada no processo administra vo 
na forma do seu estatuto ou contrato social. 

§ 1º  As sociedades sem personalidade jurídica serão representadas pela 
pessoa a quem couber a administração de seus bens.

§ 2º  A pessoa jurídica estrangeira será representada pelo gerente, re-
presentante ou administrador de sua lial, agência ou sucursal aberta ou instalada no 
Brasil.

Art. 27.  A autoridade competente que, tendo conhecimento das infra-
ções previstas nesta Lei, não adotar providências para a apuração dos fatos será res-
ponsabilizada penal, civil e administra vamente nos termos da legislação especí ca 
aplicável.

Art. 28.  Esta Lei aplica-se aos atos lesivos pra cados por pessoa jurídica 
brasileira contra a administração pública estrangeira, ainda que come dos no exterior.

Art. 29.  O disposto nesta Lei não exclui as competências do Conselho Ad-
ministra vo de Defesa Econ mica, do Ministério da Jus ça e do Ministério da Fazenda 
para processar e julgar fato que cons tua infração à ordem econ mica.

Art. 30.  A aplicação das sanções previstas nesta Lei não afeta os proces-
sos de responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes de: 

I - ato de improbidade administra va nos termos da Lei nº 8.429, de 2 de 
junho de 1992; e

II - atos ilícitos alcançados pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou 
outras normas de licitações e contratos da administração pública, inclusive no tocante 
ao Regime Diferenciado de Contratações P blicas – RDC, ins tuído pela Lei nº 12.462, 
de 4 de agosto de 2011. 

Art. 31.  Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de 
sua publicação.

Brasília, 1º de agosto de 2013; 192º da Independência e 125º da Repú-
blica.

 R FF
 
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 7.347/85 à pág. 46 do vol. 12;
Lei nº 8.666/93 às págs. 36 do vol. 20/21 e 533 do vol. 30.
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ns tui o statuto da uventude e dispõe sobre os direitos dos ovens, os princ pios 
e diretrizes das pol cas p blicas de uventude e o istema acional de uventude - 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

 TÍTULO I
DOS DIREITOS E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE

 CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE

 Art. 1º  Esta Lei ins tui o Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direi-
tos dos jovens, os princípios e diretrizes das polí cas públicas de juventude e o Sistema 
Nacional de Juventude - SINAJUVE.

 § 1º  Para os efeitos desta Lei, são consideradas jovens as pessoas com 
idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos de idade.

 § 2º  Aos adolescentes com idade entre 15 (quinze) e 18 (dezoito) anos 
aplica-se a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, 
e, excepcionalmente, este Estatuto, quando não con itar com as normas de proteção 
integral do adolescente.

 Seção I
Dos Princípios

 Art. 2º  O disposto nesta Lei e as polí cas públicas de juventude são 
regidos pelos seguintes princípios:

 I - promoção da autonomia e emancipação dos jovens;
 II - valorização e promoção da par cipação social e polí ca, de forma 

direta e por meio de suas representações;
 III - promoção da cria vidade e da par cipação no desenvolvimento do 

País;
 IV - reconhecimento do jovem como sujeito de direitos universais, gera-

cionais e singulares;
 V - promoção do bem-estar, da experimentação e do desenvolvimento 

integral do jovem;
 VI - respeito à iden dade e à diversidade individual e cole va da juven-

tude;
 VII - promoção da vida segura, da cultura da paz, da solidariedade e da 

não discriminação; e
 VIII - valorização do diálogo e convívio do jovem com as demais gerações.
 Parágrafo único.  A emancipação dos jovens a que se refere o inciso I do 

caput refere-se à trajetória de inclusão, liberdade e par cipação do jovem na vida em 
sociedade, e não ao ins tuto da emancipação disciplinado pela Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 - Código Civil.
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Seção II
Diretrizes Gerais

 Art. 3º  Os agentes públicos ou privados envolvidos com polí cas públi-
cas de juventude devem observar as seguintes diretrizes:

 I - desenvolver a intersetorialidade das polí cas estruturais, programas 
e ações;

 II - incen var a ampla par cipação juvenil em sua formulação, imple-
mentação e avaliação;

 III - ampliar as alterna vas de inserção social do jovem, promovendo 
programas que priorizem o seu desenvolvimento integral e par cipação a va nos es-
paços decisórios;

 IV - proporcionar atendimento de acordo com suas especi cidades pe-
rante os órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população, visando ao 
gozo de direitos simultaneamente nos campos da saúde, educacional, polí co, econ -
mico, social, cultural e ambiental;

 V - garan r meios e equipamentos públicos que promovam o acesso à 
produção cultural, à prá ca espor va, à mobilidade territorial e à fruição do tempo livre;

 VI - promover o território como espaço de integração;
 VII - fortalecer as relações ins tucionais com os entes federados e as 

redes de órgãos, gestores e conselhos de juventude;
 VIII - estabelecer mecanismos que ampliem a gestão de informação e 

produção de conhecimento sobre juventude;
 IX - promover a integração internacional entre os jovens, preferencial-

mente no âmbito da América La na e da África, e a cooperação internacional;
 X - garan r a integração das polí cas de juventude com os Poderes Legis-

la vo e Judiciário, com o Ministério Público e com a Defensoria Pública; e
 XI - zelar pelos direitos dos jovens com idade entre 18 (dezoito) e 29 

(vinte e nove) anos privados de liberdade e egressos do sistema prisional, formulando 
polí cas de educação e trabalho, incluindo es mulos à sua reinserção social e laboral, 
bem como criando e es mulando oportunidades de estudo e trabalho que favoreçam 
o cumprimento do regime semiaberto.

CAPÍTULO II
DOS DIREITOS DOS JOVENS

 Seção I
Do Direito à Cidadania, à Par cipação Social e Polí ca e à Representação Juvenil

 Art. 4º  O jovem tem direito à par cipação social e polí ca e na formula-
ção, execução e avaliação das polí cas públicas de juventude.

 Parágrafo único.  Entende-se por par cipação juvenil:
 I - a inclusão do jovem nos espaços públicos e comunitários a par r da 

sua concepção como pessoa a va, livre, responsável e digna de ocupar uma posição 
central nos processos polí cos e sociais;

 II - o envolvimento a vo dos jovens em ações de polí cas públicas que 
tenham por obje vo o próprio bene cio, o de suas comunidades, cidades e regiões e 
o do País;

 III - a par cipação individual e cole va do jovem em ações que contem-
plem a defesa dos direitos da juventude ou de temas afetos aos jovens; e
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 IV - a efe va inclusão dos jovens nos espaços públicos de decisão com 
direito a voz e voto.

 Art. 5º  A interlocução da juventude com o poder público pode realizar-
-se por intermédio de associações, redes, movimentos e organizações juvenis.

 Parágrafo único.   dever do poder público incen var a livre associação 
dos jovens.

 Art. 6º  São diretrizes da interlocução ins tucional juvenil:
 I - a de nição de órgão governamental especí co para a gestão das po-

lí cas públicas de juventude;
 II - o incen vo à criação de conselhos de juventude em todos os entes 

da Federação.
 Parágrafo único.  Sem prejuízo das atribuições do órgão governamental 

especí co para a gestão das polí cas públicas de juventude e dos conselhos de juven-
tude com relação aos direitos previstos neste Estatuto, cabe ao órgão governamental 
de gestão e aos conselhos dos direitos da criança e do adolescente a interlocução ins -
tucional com adolescentes de idade entre 15 (quinze) e 18 (dezoito) anos.

Seção II
Do Direito à Educação

 Art. 7º  O jovem tem direito à educação de qualidade, com a garan a de 
educação básica, obrigatória e gratuita, inclusive para os que a ela não veram acesso 
na idade adequada.

 § 1º  A educação básica será ministrada em língua portuguesa, assegu-
rada aos jovens indígenas e de povos e comunidades tradicionais a u lização de suas 
línguas maternas e de processos próprios de aprendizagem.

 § 2º  É dever do Estado oferecer aos jovens que não concluíram a edu-
cação básica programas na modalidade da educação de jovens e adultos, adaptados às 
necessidades e especi cidades da juventude, inclusive no período noturno, ressalvada 
a legislação educacional especí ca.

 § 3º  São assegurados aos jovens com surdez o uso e o ensino da Língua 
Brasileira de Sinais - LIBRAS, em todas as etapas e modalidades educacionais.

 § 4º  É assegurada aos jovens com de ciência a inclusão no ensino regu-
lar em todos os níveis e modalidades educacionais, incluindo o atendimento educacio-
nal especializado, observada a acessibilidade a edi cações, transportes, espaços, mo-
biliários, equipamentos, sistemas e meios de comunicação e assegurados os recursos 
de tecnologia assis va e adaptações necessárias a cada pessoa.

 § 5º  A Polí ca Nacional de Educação no Campo contemplará a amplia-
ção da oferta de educação para os jovens do campo, em todos os níveis e modalidades 
educacionais.

 Art. 8º  O jovem tem direito à educação superior, em ins tuições pú-
blicas ou privadas, com variados graus de abrangência do saber ou especialização do 
conhecimento, observadas as regras de acesso de cada ins tuição.

 § 1º  É assegurado aos jovens negros, indígenas e alunos oriundos da es-
cola pública o acesso ao ensino superior nas ins tuições públicas por meio de polí cas 
a rma vas, nos termos da lei.



44

 § 2º  O poder público promoverá programas de expansão da oferta de 
educação superior nas ins tuições públicas, de nanciamento estudan l e de bolsas 
de estudos nas ins tuições privadas, em especial para jovens com de ciência, negros, 
indígenas e alunos oriundos da escola pública.

 Art. 9º  O jovem tem direito à educação pro ssional e tecnológica, ar -
culada com os diferentes níveis e modalidades de educação, ao trabalho, à ciência e à 
tecnologia, observada a legislação vigente.

 Art. 10.  É dever do Estado assegurar ao jovem com de ciência o atendi-
mento educacional especializado gratuito, preferencialmente, na rede regular de ensino.

 Art. 11.  O direito ao programa suplementar de transporte escolar de 
que trata o art. 4º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, será progressivamente 
estendido ao jovem estudante do ensino fundamental, do ensino médio e da educação 
superior, no campo e na cidade.

 § 1º  (VETADO).
 § 2º  (VETADO).

 Art. 12.  É garan da a par cipação efe va do segmento juvenil, respei-
tada sua liberdade de organização, nos conselhos e instâncias delibera vas de gestão 
democrá ca das escolas e universidades.

 Art. 13.  As escolas e as universidades deverão formular e implantar me-
didas de democra zação do acesso e permanência, inclusive programas de assistência 
estudan l, ação a rma va e inclusão social para os jovens estudantes.

Seção III
Do Direito à Pro ssionalização, ao Trabalho e à Renda

 Art. 14.  O jovem tem direito à pro ssionalização, ao trabalho e à renda, 
exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, adequadamente remune-
rado e com proteção social.

 Art. 15.  A ação do poder público na efe vação do direito do jovem à 
pro ssionalização, ao trabalho e à renda contempla a adoção das seguintes medidas:

 I - promoção de formas cole vas de organização para o trabalho, de 
redes de economia solidária e da livre associação;

 II - oferta de condições especiais de jornada de trabalho por meio de:
 a) compa bilização entre os horários de trabalho e de estudo;
 b) oferta dos níveis, formas e modalidades de ensino em horários que 

permitam a compa bilização da frequência escolar com o trabalho regular;
 III - criação de linha de crédito especial des nada aos jovens empreen-

dedores;
 IV - atuação estatal preven va e repressiva quanto à exploração e preca-

rização do trabalho juvenil;
 V - adoção de polí cas públicas voltadas para a promoção do estágio, 

aprendizagem e trabalho para a juventude;
 VI - apoio ao jovem trabalhador rural na organização da produção da agri-

cultura familiar e dos empreendimentos familiares rurais, por meio das seguintes ações:
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 a) es mulo à produção e à diversi cação de produtos;
 b) fomento à produção sustentável baseada na agroecologia, nas agroin-

dústrias familiares, na integração entre lavoura, pecuária e oresta e no extra vismo 
sustentável;

 c) inves mento em pesquisa de tecnologias apropriadas à agricultura 
familiar e aos empreendimentos familiares rurais;

 d) es mulo à comercialização direta da produção da agricultura familiar, 
aos empreendimentos familiares rurais e à formação de coopera vas;

 e) garan a de projetos de infraestrutura básica de acesso e escoamento 
de produção, priorizando a melhoria das estradas e do transporte;

f) promoção de programas que favoreçam o acesso ao crédito, à terra e 
à assistência técnica rural;

 VII - apoio ao jovem trabalhador com de ciência, por meio das seguintes 
ações:

 a) es mulo à formação e à quali cação pro ssional em ambiente inclusivo;
 b) oferta de condições especiais de jornada de trabalho;
 c) es mulo à inserção no mercado de trabalho por meio da condição de 

aprendiz.

Art. 16.  O direito à pro ssionalização e à proteção no trabalho dos ado-
lescentes com idade entre 15 (quinze) e 18 (dezoito) anos de idade será regido pelo 
disposto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, 
e em leis especí cas, não se aplicando o previsto nesta Seção.

Seção IV
Do Direito à Diversidade e à Igualdade

 Art. 17.  O jovem tem direito à diversidade e à igualdade de direitos e de 
oportunidades e não será discriminado por mo vo de:

 I - etnia, raça, cor da pele, cultura, origem, idade e sexo;
 II - orientação sexual, idioma ou religião;
 III - opinião, de ciência e condição social ou econ mica.

 Art. 18.  A ação do poder público na efe vação do direito do jovem à 
diversidade e à igualdade contempla a adoção das seguintes medidas:

 I - adoção, nos âmbitos federal, estadual, municipal e do Distrito Fede-
ral, de programas governamentais des nados a assegurar a igualdade de direitos aos 
jovens de todas as raças e etnias, independentemente de sua origem, rela vamente à 
educação, à pro ssionalização, ao trabalho e renda, à cultura, à saúde, à segurança, à 
cidadania e ao acesso à jus ça;

 II - capacitação dos professores dos ensinos fundamental e médio para 
a aplicação das diretrizes curriculares nacionais no que se refere ao enfrentamento de 
todas as formas de discriminação;

 III - inclusão de temas sobre questões étnicas, raciais, de de ciência, 
de orientação sexual, de gênero e de violência domés ca e sexual pra cada contra a 
mulher na formação dos pro ssionais de educação, de saúde e de segurança pública e 
dos operadores do direito;

 IV - observância das diretrizes curriculares para a educação indígena 
como forma de preservação dessa cultura;
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 V - inclusão, nos conteúdos curriculares, de informações sobre a discri-
minação na sociedade brasileira e sobre o direito de todos os grupos e indivíduos a 
tratamento igualitário perante a lei; e

 VI - inclusão, nos conteúdos curriculares, de temas relacionados à sexu-
alidade, respeitando a diversidade de valores e crenças.

Seção V
Do Direito à Saúde

 Art. 19.  O jovem tem direito à saúde e à qualidade de vida, consideran-
do suas especi cidades na dimensão da prevenção, promoção, proteção e recuperação 
da saúde de forma integral.

 Art. 20.  A polí ca pública de atenção à saúde do jovem será desenvolvi-
da em consonância com as seguintes diretrizes:

 I - acesso universal e gratuito ao Sistema Único de Saúde - SUS e a servi-
ços de saúde humanizados e de qualidade, que respeitem as especi cidades do jovem;

 II - atenção integral à saúde, com especial ênfase ao atendimento e à 
prevenção dos agravos mais prevalentes nos jovens;

 III - desenvolvimento de ações ar culadas entre os serviços de saúde e os 
estabelecimentos de ensino, a sociedade e a família, com vistas à prevenção de agravos;

 IV - garan a da inclusão de temas rela vos ao consumo de álcool, tabaco 
e outras drogas, à saúde sexual e reprodu va, com enfoque de gênero e dos direitos 
sexuais e reprodu vos nos projetos pedagógicos dos diversos níveis de ensino;

 V - reconhecimento do impacto da gravidez planejada ou não, sob os 
aspectos médico, psicológico, social e econ mico;

 VI - capacitação dos pro ssionais de saúde, em uma perspec va mul -
pro ssional, para lidar com temas rela vos à saúde sexual e reprodu va dos jovens, 
inclusive com de ciência, e ao abuso de álcool, tabaco e outras drogas pelos jovens;

 VII - habilitação dos professores e pro ssionais de saúde e de assistência 
social para a iden cação dos problemas relacionados ao uso abusivo e à dependência 
de álcool, tabaco e outras drogas e o devido encaminhamento aos serviços assisten-
ciais e de saúde;

 VIII - valorização das parcerias com ins tuições da sociedade civil na 
abordagem das questões de prevenção, tratamento e reinserção social dos usuários e 
dependentes de álcool, tabaco e outras drogas;

 IX - proibição de propagandas de bebidas contendo qualquer teor alcoó-
lico com a par cipação de pessoa com menos de 18 (dezoito) anos de idade;

 X - veiculação de campanhas educa vas rela vas ao álcool, ao tabaco e 
a outras drogas como causadores de dependência; e

 XI - ar culação das instâncias de saúde e jus ça na prevenção do uso e 
abuso de álcool, tabaco e outras drogas, inclusive esteróides anabolizantes e, especial-
mente, crack.

Seção VI
Do Direito à Cultura

Art. 21.  O jovem tem direito à cultura, incluindo a livre criação, o acesso 
aos bens e serviços culturais e a par cipação nas decisões de polí ca cultural, à iden -
dade e diversidade cultural e à memória social.
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 Art. 22.  Na consecução dos direitos culturais da juventude, compete ao 
poder público:

 I - garan r ao jovem a par cipação no processo de produção, reelabora-
ção e fruição dos bens culturais;

 II - propiciar ao jovem o acesso aos locais e eventos culturais, mediante 
preços reduzidos, em âmbito nacional;

 III - incen var os movimentos de jovens a desenvolver a vidades ar s -
co-culturais e ações voltadas à preservação do patrim nio histórico;

 IV - valorizar a capacidade cria va do jovem, mediante o desenvolvimen-
to de programas e projetos culturais;

 V - propiciar ao jovem o conhecimento da diversidade cultural, regional 
e étnica do País;

 VI - promover programas educa vos e culturais voltados para a proble-
má ca do jovem nas emissoras de rádio e televisão e nos demais meios de comunica-
ção de massa;

 VII - promover a inclusão digital dos jovens, por meio do acesso às novas 
tecnologias da informação e comunicação;

 VIII - assegurar ao jovem do campo o direito à produção e à fruição cul-
tural e aos equipamentos públicos que valorizem a cultura camponesa; e

 IX - garan r ao jovem com de ciência acessibilidade e adaptações razoáveis.
 Parágrafo único.  A aplicação dos incisos I, III e VIII do caput deve obser-

var a legislação especí ca sobre o direito à pro ssionalização e à proteção no trabalho 
dos adolescentes.

 Art. 23.  É assegurado aos jovens de até 29 (vinte e nove) anos perten-
centes a famílias de baixa renda e aos estudantes, na forma do regulamento, o acesso a 
salas de cinema, cineclubes, teatros, espetáculos musicais e circenses, eventos educa-

vos, espor vos, de lazer e entretenimento, em todo o território nacional, promovidos 
por quaisquer en dades e realizados em estabelecimentos públicos ou par culares, 
mediante pagamento da metade do preço do ingresso cobrado do público em geral.

 § 1º  Terão direito ao bene cio previsto no caput os estudantes regu-
larmente matriculados nos níveis e modalidades de educação e ensino previstos no 
Título V da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional, que comprovem sua condição de discente, mediante apresentação, no 
momento da aquisição do ingresso e na portaria do local de realização do evento, da 
Carteira de Iden cação Estudan l - CIE.

 § 2º  A CIE será expedida preferencialmente pela Associação Nacional de 
Pós-Graduandos, pela União Nacional dos Estudantes, pela União Brasileira dos Estu-
dantes Secundaristas e por en dades estudan s estaduais e municipais a elas liadas.

 § 3º  É garan da a gratuidade na expedição da CIE para estudantes per-
tencentes a famílias de baixa renda, nos termos do regulamento.

 § 4º  As en dades mencionadas no § 2o deste ar go deverão tornar dispo-
nível, para eventuais consultas pelo poder público e pelos estabelecimentos referidos no 
caput, banco de dados com o nome e o número de registro dos estudantes portadores da 
Carteira de Iden cação Estudan l, expedida nos termos do § 3o deste ar go.

 § 5º  A CIE terá validade até o dia 31 de março do ano subsequente à 
data de sua expedição.

§ 6º  As en dades mencionadas no § 2o deste ar go são obrigadas a 
manter o documento comprobatório do vínculo do aluno com o estabelecimento es-
colar, pelo mesmo prazo de validade da respec va Carteira de Iden cação Estudan l.
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 § 7º  Caberá aos órgãos públicos competentes federais, estaduais, muni-
cipais e do Distrito Federal a scalização do cumprimento do disposto neste ar go e a 
aplicação das sanções cabíveis, nos termos do regulamento.

 § 8º  Os bene cios previstos neste ar go não incidirão sobre os eventos 
espor vos de que tratam as Leis nºs 12.663, de 5 de junho de 2012, e 12.780, de 9 de 
janeiro de 2013.

 § 9º  Considera-se de baixa renda, para os ns do disposto no caput, a 
família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚ-
nico cuja renda mensal seja de até 2 (dois) salários mínimos.

 § 10.  A concessão do bene cio da meia-entrada de que trata o caput é 
limitada a 40% (quarenta por cento) do total de ingressos disponíveis para cada evento.

 Art. 24.  O poder público des nará, no âmbito dos respec vos orçamen-
tos, recursos nanceiros para o fomento dos projetos culturais des nados aos jovens 
e por eles produzidos.

Art. 25.  Na des nação dos recursos do Fundo Nacional da Cultura - FNC, 
de que trata a Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, serão consideradas as neces-
sidades especí cas dos jovens em relação à ampliação do acesso à cultura e à melhoria 
das condições para o exercício do protagonismo no campo da produção cultural.

 Parágrafo único.  As pessoas sicas ou jurídicas poderão optar pela apli-
cação de parcelas do imposto sobre a renda a tulo de doações ou patrocínios, de que 
trata a Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, no apoio a projetos culturais apre-
sentados por en dades juvenis legalmente cons tuídas há, pelo menos, 1 (um) ano.

Seção VII
Do Direito à Comunicação e à Liberdade de Expressão

 Art. 26.  O jovem tem direito à comunicação e à livre expressão, à produ-
ção de conteúdo, individual e colabora vo, e ao acesso às tecnologias de informação 
e comunicação.

 Art. 27.  A ação do poder público na efe vação do direito do jovem à 
comunicação e à liberdade de expressão contempla a adoção das seguintes medidas:

 I - incen var programas educa vos e culturais voltados para os jovens 
nas emissoras de rádio e televisão e nos demais meios de comunicação de massa;

 II - promover a inclusão digital dos jovens, por meio do acesso às novas 
tecnologias de informação e comunicação;

 III - promover as redes e plataformas de comunicação dos jovens, consi-
derando a acessibilidade para os jovens com de ciência;

 IV - incen var a criação e manutenção de equipamentos públicos volta-
dos para a promoção do direito do jovem à comunicação; e

 V - garan r a acessibilidade à comunicação por meio de tecnologias as-
sis vas e adaptações razoáveis para os jovens com de ciência.

Seção VIII
Do Direito ao Desporto e ao Lazer

 Art. 28.  O jovem tem direito à prá ca despor va des nada a seu pleno 
desenvolvimento, com prioridade para o desporto de par cipação.
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 Parágrafo único. O direito à prá ca despor va dos adolescentes deverá 
considerar sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

 Art. 29.  A polí ca pública de desporto e lazer des nada ao jovem deverá 
considerar:

 I - a realização de diagnós co e estudos esta s cos o ciais acerca da 
educação sica e dos desportos e dos equipamentos de lazer no Brasil;

 II - a adoção de lei de incen vo scal para o esporte, com critérios que 
priorizem a juventude e promovam a equidade;

 III - a valorização do desporto e do paradesporto educacional;
 IV - a oferta de equipamentos comunitários que permitam a prá ca des-

por va, cultural e de lazer.

 Art. 30.  Todas as escolas deverão buscar pelo menos um local apropria-
do para a prá ca de a vidades poliespor vas.

Seção IX
Do Direito ao Território e à Mobilidade

 Art. 31.  O jovem tem direito ao território e à mobilidade, incluindo a 
promoção de polí cas públicas de moradia, circulação e equipamentos públicos, no 
campo e na cidade.

 Parágrafo único.  Ao jovem com de ciência devem ser garan das a aces-
sibilidade e as adaptações necessárias.

 Art. 32.  No sistema de transporte cole vo interestadual, observar-se-á, 
nos termos da legislação especí ca:

 I - a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para jovens de baixa 
renda;

 II - a reserva de 2 (duas) vagas por veículo com desconto de 50% (cin-
quenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para os jovens de baixa renda, 
a serem u lizadas após esgotadas as vagas previstas no inciso I.

 Parágrafo único.  Os procedimentos e os critérios para o exercício dos 
direitos previstos nos incisos I e II serão de nidos em regulamento.

 Art. 33.  A União envidará esforços, em ar culação com os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, para promover a oferta de transporte público subsi-
diado para os jovens, com prioridade para os jovens em situação de pobreza e vulnera-
bilidade, na forma do regulamento.

Seção X
Do Direito à Sustentabilidade e ao Meio Ambiente

 Art. 34.  O jovem tem direito à sustentabilidade e ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade 
de vida, e o dever de defendê-lo e preservá-lo para a presente e as futuras gerações.

 Art. 35.  O Estado promoverá, em todos os níveis de ensino, a educação 
ambiental voltada para a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade, de acor-
do com a Polí ca Nacional do Meio Ambiente.
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 Art. 36.  Na elaboração, na execução e na avaliação de polí cas públicas 
que incorporem a dimensão ambiental, o poder público deverá considerar:

 I - o es mulo e o fortalecimento de organizações, movimentos, redes e 
outros cole vos de juventude que atuem no âmbito das questões ambientais e em prol 
do desenvolvimento sustentável;

 II - o incen vo à par cipação dos jovens na elaboração das polí cas pú-
blicas de meio ambiente;

 III - a criação de programas de educação ambiental des nados aos jo-
vens; e

 IV - o incen vo à par cipação dos jovens em projetos de geração de tra-
balho e renda que visem ao desenvolvimento sustentável nos âmbitos rural e urbano.

 Parágrafo único.  A aplicação do disposto no inciso IV do caput deve ob-
servar a legislação especí ca sobre o direito à pro ssionalização e à proteção no traba-
lho dos adolescentes.

Seção XI
Do Direito à Segurança Pública e ao Acesso à Jus ça

 Art. 37.  Todos os jovens têm direito de viver em um ambiente seguro, 
sem violência, com garan a da sua incolumidade sica e mental, sendo-lhes assegura-
das a igualdade de oportunidades e facilidades para seu aperfeiçoamento intelectual, 
cultural e social.

Art. 38.  As polí cas de segurança pública voltadas para os jovens deve-
rão ar cular ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e ações 
não governamentais, tendo por diretrizes:

 I - a integração com as demais polí cas voltadas à juventude;
II - a prevenção e enfrentamento da violência;
 III - a promoção de estudos e pesquisas e a obtenção de esta s cas e 

informações relevantes para subsidiar as ações de segurança pública e permi r a ava-
liação periódica dos impactos das polí cas públicas quanto às causas, às consequências 
e à frequência da violência contra os jovens;

 IV - a priorização de ações voltadas para os jovens em situação de risco, 
vulnerabilidade social e egressos do sistema penitenciário nacional;

 V - a promoção do acesso efe vo dos jovens à Defensoria Pública, consi-
derando as especi cidades da condição juvenil; e

 VI - a promoção do efe vo acesso dos jovens com de ciência à jus ça 
em igualdade de condições com as demais pessoas, inclusive mediante a provisão de 
adaptações processuais adequadas a sua idade.

TÍTULO II
DO SISTEMA NACIONAL DE JUVENTUDE

 CAPÍTULO I
DO SISTEMA NACIONAL DE JUVENTUDE - SINAJUVE

Art. 39.  É ins tuído o Sistema Nacional de Juventude - SINAJUVE, cujos 
composição, organização, competência e funcionamento serão de nidos em regula-
mento.
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 Art. 40.  O nanciamento das ações e a vidades realizadas no âmbito do 
Sinajuve será de nido em regulamento.

CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS

 Art. 41.  Compete à União:
 I - formular e coordenar a execução da Polí ca Nacional de Juventude;
 II - coordenar e manter o Sinajuve;
 III - estabelecer diretrizes sobre a organização e o funcionamento do 

Sinajuve;
 IV - elaborar o Plano Nacional de Polí cas de Juventude, em parceria 

com os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e a sociedade, em especial a juven-
tude;

 V - convocar e realizar, em conjunto com o Conselho Nacional de Juven-
tude, as Conferências Nacionais de Juventude, com intervalo máximo de 4 (quatro) 
anos;

 VI - prestar assistência técnica e suplementação nanceira aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ju-
ventude;

 VII - contribuir para a quali cação e ação em rede do Sinajuve em todos 
os entes da Federação;

 VIII - nanciar, com os demais entes federados, a execução das polí cas 
públicas de juventude;

 IX - estabelecer formas de colaboração com os Estados, o Distrito Fede-
ral e os Municípios para a execução das polí cas públicas de juventude; e

 X - garan r a publicidade de informações sobre repasses de recursos 
para nanciamento das polí cas públicas de juventude aos conselhos e gestores esta-
duais, do Distrito Federal e municipais.

Art. 42.  Compete aos Estados:
 I - coordenar, em âmbito estadual, o Sinajuve;
 II - elaborar os respec vos planos estaduais de juventude, em conformi-

dade com o Plano Nacional, com a par cipação da sociedade, em especial da juventude;
 III - criar, desenvolver e manter programas, ações e projetos para a exe-

cução das polí cas públicas de juventude;
 IV - convocar e realizar, em conjunto com o Conselho Estadual de Ju-

ventude, as Conferências Estaduais de Juventude, com intervalo máximo de 4 (quatro) 
anos;

 V - editar normas complementares para a organização e o  funcionamen-
to do Sinajuve, em âmbito estadual e municipal;

 VI - estabelecer com a União e os Municípios formas de colaboração 
para a execução das polí cas públicas de juventude; e

 VII - co nanciar, com os demais entes federados, a execução de progra-
mas, ações e projetos das polí cas públicas de juventude.

 Parágrafo único.  Serão incluídos nos censos demográ cos dados rela -
vos à população jovem do País.

Art. 43.  Compete aos Municípios:
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 I - coordenar, em âmbito municipal, o Sinajuve;
 II - elaborar os respec vos planos municipais de juventude, em confor-

midade com os respec vos Planos Nacional e Estadual, com a par cipação da socieda-
de, em especial da juventude;

 III - criar, desenvolver e manter programas, ações e projetos para a exe-
cução das polí cas públicas de juventude;

 IV - convocar e realizar, em conjunto com o Conselho Municipal de Ju-
ventude, as Conferências Municipais de Juventude, com intervalo máximo de 4 (qua-
tro) anos;

 V - editar normas complementares para a organização e funcionamento 
do Sinajuve, em âmbito municipal;

 VI - co nanciar, com os demais entes federados, a execução de progra-
mas, ações e projetos das polí cas públicas de juventude; e 

VII - estabelecer mecanismos de cooperação com os Estados e a União 
para a execução das polí cas públicas de juventude.

 Parágrafo único.  Para garan r a ar culação federa va com vistas ao efe-
vo cumprimento das polí cas públicas de juventude, os Municípios podem ins tuir 

os consórcios de que trata a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, ou qualquer outro 
instrumento jurídico adequado, como forma de compar lhar responsabilidades.

 Art. 44.  As competências dos Estados e Municípios são atribuídas, 
cumula vamente, ao Distrito Federal.

CAPÍTULO III
DOS CONSELHOS DE JUVENTUDE

Art. 45.  Os conselhos de juventude são órgãos permanentes e aut no-
mos, não jurisdicionais, encarregados de tratar das polí cas públicas de juventude e da 
garan a do exercício dos direitos do jovem, com os seguintes obje vos:

 I - auxiliar na elaboração de polí cas públicas de juventude que promo-
vam o amplo exercício dos direitos dos jovens estabelecidos nesta Lei;

 II - u lizar instrumentos de forma a buscar que o Estado garanta aos 
jovens o exercício dos seus direitos;

 III - colaborar com os órgãos da administração no planejamento e na 
implementação das polí cas de juventude;

 IV - estudar, analisar, elaborar, discu r e propor a celebração de instru-
mentos de cooperação, visando à elaboração de programas, projetos e ações voltados 
para a juventude;

 V - promover a realização de estudos rela vos à juventude, obje vando 
subsidiar o planejamento das polí cas públicas de juventude;

 VI - estudar, analisar, elaborar, discu r e propor polí cas públicas que 
permitam e garantam a integração e a par cipação do jovem nos processos social, 
econ mico, polí co e cultural no respec vo ente federado;

 VII - propor a criação de formas de par cipação da juventude nos órgãos 
da administração pública;

 VIII - promover e par cipar de seminários, cursos, congressos e eventos 
correlatos para o debate de temas rela vos à juventude;
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 IX - desenvolver outras a vidades relacionadas às polí cas públicas de 
juventude.

 § 1º  A lei, em âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e munici-
pal, disporá sobre a organização, o funcionamento e a composição dos conselhos de 
juventude, observada a par cipação da sociedade civil mediante critério, no mínimo, 
paritário com os representantes do poder público.

 § 2º  (VETADO).

 Art. 46.  São atribuições dos conselhos de juventude:
 I - encaminhar ao Ministério Público no cia de fato que cons tua infra-

ção administra va ou penal contra os direitos do jovem garan dos na legislação;
 II - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência;
 III - expedir no cações;
 IV - solicitar informações das autoridades públicas;
 V - assessorar o Poder Execu vo local na elaboração dos planos, pro-

gramas, projetos, ações e proposta orçamentária das polí cas públicas de juventude.

 Art. 47.  Sem prejuízo das atribuições dos conselhos de juventude com 
relação aos direitos previstos neste Estatuto, cabe aos conselhos de direitos da criança 
e do adolescente deliberar e controlar as ações em todos os níveis rela vas aos adoles-
centes com idade entre 15 (quinze) e 18 (dezoito) anos.

 Art. 48.  Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) 
dias de sua publicação o cial.

Brasília, 5 de agosto de 2013; 192º da Independência e 125º da Repú-
blica.

 R FF
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 8.069/90 à pág. 34 do vol. 17;
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23.

_________________________

crescenta  7  ao art   da ei n  9 87 , de  de novembro de 999, dispondo 
sobre nulidade de cláusula contratual que obrigue o contratante a pagamento 

adicional ou a fornecimento de qualquer material escolar de uso cole vo

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei:

Art. 1º O art. 1º da Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, passa a 
vigorar acrescido do seguinte § 7º:
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“Art. 1º   .....................................................................................................
  ...................................................................................................................
§ 7º Será nula cláusula contratual que obrigue o contratante ao paga-

mento adicional ou ao fornecimento de qualquer material escolar de uso cole vo dos 
estudantes ou da ins tuição, necessário à prestação dos serviços educacionais contra-
tados, devendo os custos correspondentes ser sempre considerados nos cálculos do 
valor das anuidades ou das semestralidades escolares.  (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 26 de novembro de 2013; 192º da Independência e 125º da Re-
pública.

 R FF

_____
NOTA:
Encontram-se na Col. Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Cons tuição Federal à pág. 25 do vol. 15;
Lei nº 9.870/99 à pág. 41 do vol. 26;
Decreto nº 4.797/03 à pág. 116 do vol. 30;
Decreto nº 5.521/05 á pág. 36 do vol. 32. 

______________________________

crescenta os   e 6  ao art   da ei n  7 , de  de outubro de , 
vedando a e ig ncia de comparecimento do idoso enfermo aos rg os p blicos e 

assegurando-lhe o atendimento domiciliar para obten o de laudo de sa de

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei: 
Art. 1º O art. 15 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, passa a 

vigorar acrescido dos seguintes §§ 5º e 6º: 
“Art. 15  ......................................................................................................
  ...................................................................................................................
§ 5º É vedado exigir o comparecimento do idoso enfermo perante os 

órgãos públicos, hipótese na qual será admi do o seguinte procedimento: 
I - quando de interesse do poder público, o agente promoverá o contato 

necessário com o idoso em sua residência; ou 
II - quando de interesse do próprio idoso, este se fará representar por 

procurador legalmente cons tuído. 
§ 6º É assegurado ao idoso enfermo o atendimento domiciliar pela perí-

cia médica do Ins tuto Nacional do Seguro Social - INSS, pelo serviço público de saúde 
ou pelo serviço privado de saúde, contratado ou conveniado, que integre o Sistema 
Único de Saúde - SUS, para expedição do laudo de saúde necessário ao exercício de 
seus direitos sociais e de isenção tributária.  (NR) 
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Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 18 de dezembro de 2013; 192º da Independência e 125º da Re-
pública. 

 R FF

_____
NOTA:
A Lei nº 10.741/03 encontra-se à pág. 44 do vol. 30.

______________________________

ltera o art   da ei n  7 , de  de outubro , que ins tui o statuto do 
doso, para dispor sobre a prioridade e a seguran a do idoso nos procedimentos de 

embarque e desembarque nos ve culos de transporte cole vo

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei: 

Art. 1º Esta Lei altera o art. 42 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 
2003, que ins tui o Estatuto do Idoso, para dispor sobre a prioridade e a segurança 
do idoso nos procedimentos de embarque e desembarque nos veículos de transporte 
cole vo. 

Art. 2º O art. 42 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 42. São asseguradas a prioridade e a segurança do idoso nos pro-
cedimentos de embarque e desembarque nos veículos do sistema de transporte cole-

vo.  (NR) 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 18 de dezembro de 2013; 192º da Independência e 125º da Re-
pública.

 R FF

_____
NOTA:
A Lei nº 10.741/03 encontra-se à pág. 44 do vol. 30.

______________________________
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ispõe sobre o bene cio do pagamento de meia-entrada para estudantes, idosos, 
pessoas com de ci ncia e ovens de  a 9 anos comprovadamente carentes em 

espetáculos ar s co-culturais e espor vos, e revoga a edida rovis ria n  8, de 
7 de agosto de 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
 
Art. 1º  É assegurado aos estudantes o acesso a salas de cinema, cine-

clubes, teatros, espetáculos musicais e circenses e eventos educa vos, espor vos, de 
lazer e de entretenimento, em todo o território nacional, promovidos por quaisquer 
en dades e realizados em estabelecimentos públicos ou par culares, mediante paga-
mento da metade do preço do ingresso efe vamente cobrado do público em geral.

 § 1º  O bene cio previsto no caput não será cumula vo com quaisquer 
outras promoções e convênios e, também, não se aplica ao valor dos serviços adicio-
nais eventualmente oferecidos em camarotes, áreas e cadeiras especiais.

 § 2º  Terão direito ao bene cio os estudantes regularmente matricu-
lados nos níveis e modalidades de educação e ensino previstos no Título V da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que comprovem sua condição de discente, me-
diante a apresentação, no momento da aquisição do ingresso e na portaria do local de 
realização do evento, da Carteira de Iden cação Estudan l (CIE), emi da pela Associa-
ção Nacional de Pós-Graduandos (ANPG), pela União Nacional dos Estudantes (UNE), 
pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes), pelas en dades estaduais 
e municipais liadas àquelas, pelos Diretórios Centrais dos Estudantes (DCEs) e pelos 
Centros e Diretórios Acadêmicos, com prazo de validade renovável a cada ano, con-
forme modelo único nacionalmente padronizado e publicamente disponibilizado pelas 
en dades nacionais antes referidas e pelo Ins tuto Nacional de Tecnologia da Informa-
ção (ITI), com cer cação digital deste, podendo a carteira de iden cação estudan l 
ter 50% (cinquenta por cento) de caracterís cas locais.

 § 3º  (VETADO).
 § 4º  A Associação Nacional de Pós-Graduandos, a União Nacional dos 

ºEstudantes, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e as en dades estudan s 
estaduais e municipais liadas àquelas deverão disponibilizar um banco de dados con-
tendo o nome e o número de registro dos estudantes portadores da Carteira de Iden -

cação Estudan l (CIE), expedida nos termos desta Lei, aos estabelecimentos referidos 
no caput deste ar go e ao Poder Público.

 § 5º  A representação estudan l é obrigada a manter o documento com-
probatório do vínculo do aluno com o estabelecimento escolar, pelo mesmo prazo de 
validade da respec va Carteira de Iden cação Estudan l (CIE).

 § 6º  A Carteira de Iden cação Estudan l (CIE) será válida da data de 
sua expedição até o dia 31 de março do ano subsequente.

 § 7º  (VETADO).
 § 8º  Também farão jus ao bene cio da meia-entrada as pessoas com de-

ciência, inclusive seu acompanhante quando necessário, sendo que este terá idên co 
bene cio no evento em que comprove estar nesta condição, na forma do regulamento.

 § 9º  Também farão jus ao bene cio da meia-entrada os jovens de 15 a 
29 anos de idade de baixa renda, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais 
do Governo Federal (CadÚnico) e cuja renda familiar mensal seja de até 2 (dois) salários 
mínimos, na forma do regulamento.
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§ 10.  A concessão do direito ao bene cio da meia-entrada é assegurada 
em 40% (quarenta por cento) do total dos ingressos disponíveis para cada evento.

§ 11.  As normas desta Lei não se aplicam aos eventos Copa do Mundo 
FIFA de 2014 e Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016. 

Art. 2º  O cumprimento do percentual de que trata o § 10 do art. 1º será 
aferido por meio de instrumento de controle que faculte ao público o acesso a informa-
ções atualizadas referentes ao quan ta vo de ingressos de meia-entrada disponíveis 
para cada sessão.

§ 1º  As produtoras dos eventos deverão disponibilizar:
I - o número total de ingressos e o número de ingressos disponíveis aos 

usuários da meia-entrada, em todos os pontos de venda de ingressos, de forma visível 
e clara;

II – o aviso de que houve o esgotamento dos ingressos disponíveis aos 
usuários da meia-entrada em pontos de venda de ingressos, de forma visível e clara, 
quando for o caso.

§ 2º  Os estabelecimentos referidos no caput do art. 1º deverão dispo-
nibilizar o relatório da venda de ingressos de cada evento à Associação Nacional de 
Pós-Graduandos, à União Nacional dos Estudantes, à União Brasileira dos Estudantes 
Secundaristas, a en dades estudan s estaduais e municipais liadas àquelas e ao Po-
der Público, interessados em consultar o cumprimento do disposto no § 10 do art. 1º.

Art. 3º  Caberá aos órgãos públicos competentes federais, estaduais e 
municipais a scalização do cumprimento desta Lei.

Parágrafo único.  A comprovação da emissão irregular ou fraudulenta 
de carteiras estudan s acarretará à en dade emissora, conforme o caso, sem prejuízo 
das sanções administra vas e penais aplicáveis aos responsáveis pela irregularidade 
ou fraude:

I - multa;
II - suspensão temporária da autorização para emissão de carteiras es-

tudan s; e
III - (VETADO).

Art. 4º  Os estabelecimentos referidos no caput do art. 1o deverão a xar 
cartazes, em local visível da bilheteria e da portaria, de que constem as condições es-
tabelecidas para o gozo da meia-entrada, com os telefones dos órgãos de scalização.

Art. 5º  Revoga-se a Medida Provisória nº 2.208, de 17 de agosto de 2001.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos 
a par r da edição de sua norma regulamentadora.

Brasília,  26  de dezembro de 2013; 192º da Independência e 125º da 
República.

 R FF

_____
NOTA:
A Lei nº 9.394/96 encontra-se á pág. 52 do vol. 22/23.
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Revoga o ecreto n  , de  de agosto de , que altera o ecreto n  797, 
de  de ulho de , que dispõe sobre a rdem acional do rito duca vo, e dá 

outras provid ncias

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
84, caput, inciso VI, alínea “a , da Cons tuição,

DECRETA:

Art. 1º  Fica revogado o Decreto nº 5.521, de 25 de agosto de 2005.

Art. 2º  O art. 5º e o art. 8º do Decreto nº 4.797, de 31 de julho de 2003, 
voltam a vigorar com sua redação original.

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
Brasília, 5 de fevereiro de 2013; 192º da Independência e 125º da Repú-

blica.

 R F

_____
NOTA:
Encontra-se na Col. Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Cons tuição Federal à pág. 25 do vol. 15;
Decreto nº 4.797/03 à pág. 116 do vol. 30;
Decreto nº 5.521/05 à pág. 86 do vol. 32.

______________________________

prova o regulamento do istema acional de romo o da gualdade Racial - 
inapir, ins tu do pela ei n  88, de  de ulho de 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
84, caput, inciso VI, da Cons tuição, e tendo em vista o disposto no art. 47 da Lei nº 
12.288, de 20 de julho de 2010, 

DECRETA: 

Art. 1º  Fica aprovado o regulamento do Sistema Nacional de Promoção 
da Igualdade Racial - Sinapir, na forma do Anexo. 

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 5 de novembro de 2013; 192º  da Independência e 125º da Re-
pública. 

 R FF
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ANEXO
REGULAMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE PROMOÇÃO

DA IGUALDADE RACIAL

CAPÍTULO I
DA DEFINIÇÃO E DOS MARCOS REGULATÓRIOS

Seção I
Da De nição

Art. 1º  O Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial - Sinapir, 
ins tuído pela Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010, cons tui forma de organização e 
de ar culação voltadas à implementação do conjunto de polí cas e serviços des nados 
a superar as desigualdades raciais existentes no País, prestado pelo Poder Execu vo 
federal.

§ 1º  O Sinapir é um sistema integrado que visa a descentralizar e tornar 
efe vas as polí cas públicas para o enfrentamento ao racismo e para a promoção da 
igualdade racial no País.

§ 2º  O Sistema tem a função precípua de organizar e promover polí cas 
de igualdade racial, compreendidas como conjunto de diretrizes, ações e prá cas a serem 
observadas na atuação do Poder Público e nas relações entre o Estado e a sociedade.

Art. 2º  O Sinapir será organizado por meio da de nição de competências 
e responsabilidades especí cas para a União e para os demais entes federados que 
aderirem ao Sistema. 

§1º  O funcionamento do Sistema deve assegurar que a ação de cada 
parte integrante observe a nalidade comum, garan da a par cipação da sociedade 
civil e o controle social das polí cas públicas.

§2º  Deverão ser adotadas estratégias para assegurar à polí ca de igual-
dade racial prioridade no planejamento e no orçamento dos entes federados que ade-
rirem ao Sinapir de modo a garan r o desenvolvimento de programas com impacto 
efe vo na superação das desigualdades raciais.

§3º  O Sinapir deve garan r que a igualdade racial seja contemplada na 
formulação, implementação, monitoramento e avaliação de polí cas públicas, em to-
das as esferas de governo. 

Seção II
Dos Fundamentos Legais

Art. 3º São fundamentos legais do Sinapir:
I - Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010, que ins tui o Estatuto da Igual-

dade Racial, em cujo Título III (Capítulos I, II e III) foi ins tuído o Sinapir; 
II - Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de 

Discriminação Racial, aprovada pelo Decreto Legisla vo nº 23, de 21 de junho de 1967, 
ra cada pela República Federa va do Brasil em 27 de março de 1968 e promulgada 
pelo Decreto nº 65.810, de 8 de dezembro de 1969;

III - Polí ca Nacional de Promoção da Igualdade Racial, ins tuída pelo 
Decreto nº 4.886, de 20 de novembro de 2003; e

IV - Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial - Planapir, aprovado 
pelo Decreto nº 6.872, de 4 de junho de 2009.
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CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS E DOS OBJETIVOS

Seção I
Dos Princípios

Art. 4º  São princípios do Sinapir:
I - desconcentração, que consiste no compar lhamento, entre os órgãos 

e en dades da administração púbica federal, das responsabilidades pela execução e 
pelo monitoramento das polí cas setoriais de igualdade racial; 

II - descentralização, que se realiza na de nição de competências e res-
ponsabilidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios, de modo a permi r que as 
polí cas de igualdade racial atendam as necessidades da população; 

III - gestão democrá ca, que envolve a par cipação da sociedade civil na 
proposição, acompanhamento e realização de inicia vas, por meio dos conselhos e das 
conferências de Promoção da Igualdade Racial; e

IV - es mulo à adoção de medidas que favoreçam a promoção da igual-
dade racial pelos Poderes Legisla vo e Judiciário, Ministério Público, Defensorias Públi-
cas e inicia va privada.

Seção II
Dos Obje vos

 
Art. 5º  São obje vos do Sinapir, de acordo com o art. 48 da Lei nº 12.288, 

de 2010:
I - promover a igualdade étnica e o combate às desigualdades sociais 

resultantes do racismo, inclusive mediante a adoção de ações a rma vas;
II - formular polí cas des nadas a combater os fatores de marginalização 

e a promover a integração social da população negra;
III - descentralizar a implementação de ações a rma vas pelos governos 

estaduais, distrital e municipais;
IV - ar cular planos, ações e mecanismos para promoção da igualdade 

étnica; e
V - garan r a e cácia dos meios e dos instrumentos criados para a im-

plementação das ações a rma vas e o cumprimento das metas a serem estabelecidas.

CAPÍTULO III
DOS INSTRUMENTOS GERENCIAIS

Art. 6º  Cons tuem instrumentos de gestão do Sinapir:
I - o Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial - Planapir, e os pla-

nos estaduais, distrital e municipais;
II - o Plano Plurianual de Governo; e 
III - a Rede-Sinapir, a ser criada com o m de promover:
a) a gestão de informação;
b) as condições para o monitoramento;
c) a avaliação do Sinapir; e
d) o acesso e o controle social. 

Art. 7º  A atuação da Rede-Sinapir deverá ser precedida de:
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I - formação de cadastro nacional dos órgãos de polí cas de promoção da 
igualdade racial, nas esferas estadual, distrital e municipal; e

II - desenvolvimento de portal na internet, com acesso diferenciado e vol-
tado para a divulgação das ações dos diversos órgãos e en dades que compõem o Sinapir.

Parágrafo único. Simultaneamente ao funcionamento do Sistema, ocor-
rerão o  aperfeiçoamento e a disseminação dos instrumentos e técnicas de avaliação e 
monitoramento das ações dos órgãos e en dades que compõe o Sinapir e a análise do 
impacto dessas ações nas condições de vida das populações negra, indígena e cigana.

CAPÍTULO IV
DA ESTRUTURA DO SINAPIR

Seção I
Da Estrutura

Art. 8º  Integram a estrutura do Sinapir:
I - conferências de Promoção da Igualdade Racial - nacional, estaduais, 

distrital e municipais, que cons tuem instâncias formais de diálogo entre o setor públi-
co e a sociedade civil, visando a garan r a par cipação social na proposição, implemen-
tação e monitoramento das polí cas públicas;

II - Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial - CNPIR, de na-
tureza consul va, ao qual compete exercer o controle social, por meio do acompanha-
mento da implementação das polí cas de promoção da igualdade racial, e contribuir 
para que sua execução esteja em conformidade com as diretrizes da Conferência Na-
cional de Promoção da Igualdade Racial;

III - Secretaria de Polí cas de Promoção da Igualdade Racial da Presidên-
cia da República - SEPPIR-PR, responsável pela ar culação ministerial e pela coordena-
ção central do Sistema;

IV - Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade Racial - Fipir, 
espaço de formação de pactos no âmbito do Sistema, cons tuído pela Secretaria de 
Polí cas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República e pelos órgãos 
de promoção da igualdade racial estaduais, distrital e municipais, responsáveis pela 
ar culação da polí ca nas suas esferas de governo; e

V - Ouvidoria Permanente em Defesa da Igualdade Racial do Poder Exe-
cu vo, responsável pela interlocução imediata entre cidadãos e o Poder Público, a qual 
cabe funcionar como canal para o recebimento de opiniões e reclamações, a mediação 
de con itos e o encaminhamento de denúncias de racismo e discriminação racial.

Parágrafo único.  A implementação do Sistema em âmbito federal será 
feita pela Secretaria de Polí cas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da 
República em conjunto com os Ministérios responsáveis pela execução de polí cas se-
toriais de promoção da  igualdade racial.

Art. 9º  As conferências devem ser realizadas a cada quatro anos, confor-
me cronograma a ser de nido pela Secretaria de Polí cas de Promoção da Igualdade 
Racial da Presidência da República, ouvido o Conselho Nacional de Promoção da Igual-
dade Racial.

Art. 10.  Os órgãos estaduais de promoção da igualdade racial dos entes 
que aderirem ao Sinapir são responsáveis pela criação de fóruns estaduais de gestores 
municipais e pelo apoio ao seu funcionamento, a m de assegurar a descentralização 
da polí ca de promoção da igualdade racial e possibilitar a representação dos Municí-
pios na instância de formação de pactos do Sinapir.
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Art. 11.  Fica ins tuído, no âmbito do Sinapir, o Fórum Intergovernamen-
tal de Promoção da Igualdade Racial - Fipir, com o obje vo de implementar estratégias 
para a incorporação da polí ca nacional de promoção da igualdade étnico-racial às 
ações governamentais de Estados e Municípios.

§ 1º  Ao Fipir compe rá atuar como instância de formação de pactos 
entre os entes federados, com o m de promover a igualdade racial e o enfrentamento 
ao racismo.

§ 2º  O Fipir será composto por dirigentes responsáveis pela ar culação 
e pela coordenação da polí ca de promoção da igualdade racial da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e da representação dos Municípios em cada Estado, escolhida no 
fórum estadual de gestores municipais.

§ 3º  O regimento interno provisório do Fipir e as orientações gerais para 
o funcionamento dos fóruns estaduais de gestores municipais serão de nidas em ato 
do Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Polí cas de Promoção da Igualdade Racial 
da Presidência da República.

§4º  Uma vez que o Fipir e os fóruns estaduais de gestores municipais 
estejam compostos, respec vamente, por cinquenta por cento dos Estados e por cin-
quenta por cento dos Municípios com órgãos de promoção da igualdade racial, será 
elaborado o regimento interno de ambas as instâncias.  

§ 5º  Para a votação do regimento interno do Fipir, cada esfera da federa-
ção representada no fórum terá direito a um voto.

§ 6º  Para ns do disposto no §5º, considera-se o Distrito Federal incluído 
na esfera estadual. 

§ 7º  A coordenação do Fipir compete à Secretaria de Polí cas de Promo-
ção da Igualdade Racial da Presidência da República, que proverá o apoio administra -
vo e os meios necessários ao seu funcionamento.

CAPÍTULO V
DA ADESÃO, PARTICIPAÇÃO, COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES

Seção I
Da Adesão  ao Sistema

Art. 12.  São requisitos para adesão de Estados, Distrito Federal e Muni-
cípios ao Sinapir:

I - ins tuição e funcionamento de conselho voltado para a promoção da 
igualdade racial, composto por igual número de representantes de órgãos e en dades 
públicas e de organizações da sociedade civil; e

II - ins tuição e funcionamento de órgão de promoção da igualdade ra-
cial na estrutura administra va. 

Parágrafo único. Os Municípios poderão sa sfazer as condições previstas 
nos incisos I e II do caput por meio de consórcios públicos, nos termos do art.26.

Seção II
Das Condições para a Par cipação de Estados, Distrito Federal e Municípios no Sinapir

Art. 13.  Par cipam do Sinapir a União, representada pela Secretaria de 
Polí cas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República e pelos órgãos 
responsáveis pela execução de polí cas setoriais de promoção da igualdade racial, e, os 
Estados, Distrito Federal e os Municípios que tenham aderido ao Sistema.
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Parágrafo único. Ato do Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Polí -
cas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República disciplinará os proce-
dimentos a serem seguidos no processo de adesão ao Sinapir pelos entes federados, no 
prazo de noventa dias, contado da data de publicação deste Decreto.

Art.14.  São condições para a par cipação de Estados e Distrito Federal 
no Sinapir:

I - ins tuir e apoiar administra va e nanceiramente os conselhos esta-
duais e distrital voltados para a promoção da igualdade racial;

II - assegurar o funcionamento dos órgãos estaduais e distrital de promo-
ção da igualdade racial, oferecendo condições administra vas e nanceiras, observa-
dos os requisitos e as formas de gestão do Sinapir, nos termos do art. 14;

III - par cipar do Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade 
Racial;

IV - organizar e coordenar fóruns estaduais de gestores municipais de 
promoção da igualdade racial;

V - elaborar e executar os planos estaduais e distrital de promoção da 
igualdade racial;

VI - apoiar os Municípios na criação de órgãos de promoção da igualdade 
racial e na elaboração e execução de seus planos;

VII - realizar conferências estaduais e distrital de promoção da igualdade 
racial e apoiar a realização de conferências municipais;

VIII - fortalecer os planos e programas decorrentes da Polí ca Nacional 
de Promoção da Igualdade Racial; e

IX - executar a polí ca estadual e distrital de promoção da igualdade ra-
cial, em conformidade com o que for pactuado no Sinapir.

Parágrafo único.  Salvo as condições previstas nos incisos I e II do caput, 
as demais poderão ser sa sfeitas concomitantemente à par cipação do Estado ou Dis-
trito Federal no Sinapir.

Art.15.  São condições para par cipação dos Municípios no Sinapir:
I - ins tuir e apoiar administra va e nanceiramente os conselhos muni-

cipais voltados para a promoção da igualdade racial;
II - assegurar o funcionamento dos órgãos municipais de promoção da 

igualdade racial, oferecendo condições administra vas e nanceiras, observados os re-
quisitos e as formas de gestão do Sinapir, nos termos do art. 14;

III - par cipar e contribuir para o fortalecimento dos fóruns estaduais de 
gestores municipais de promoção da igualdade racial;

IV - par cipar do Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade 
Racial, por meio de representação do respec vo fórum estadual de gestores municipais;

V - elaborar e executar os planos municipais de promoção da igualdade 
racial;

VI - realizar as conferências municipais de promoção da igualdade racial; e
VII - executar a polí ca de promoção da igualdade racial em âmbito mu-

nicipal, em conformidade com o que for pactuado no Sinapir.
§ 1º  Salvo as condições previstas nos incisos I e II do caput, as demais 

poderão ser sa sfeitas concomitantemente à par cipação dos Municípios ao Sinapir.
§ 2º  Os Municípios poderão sa sfazer as condições para a par cipação 

no Sistema por meio de consórcios públicos, nos termos do art.26.
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Art. 16.  Ato do Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Polí cas de 
Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, no prazo de noventa dias, 
contado da data de publicação deste Decreto, de nirá as modalidades de gestão do 
Sistema.

Parágrafo único. A qualquer momento os entes federados poderão re -
rar-se do Sistema.

Seção III
Da Par cipação da Sociedade Civil no Sinapir

Art. 17.  A sociedade civil par cipará do Sistema por meio dos conselhos 
voltados para a promoção da igualdade racial em âmbito nacional, estadual, distrital e 
municipal e das conferências de Promoção da Igualdade Racial.

Art. 18.  A composição de grupos de trabalho, comitês ou outras instân-
cias para as quais a sociedade civil tenha representantes devidamente designados será 
considerada forma de par cipação no Sistema.

Art. 19.  A execução pela sociedade civil de projetos especí cos de pro-
moção da igualdade racial e de enfrentamento ao racismo, de interesse da cole vida-
de, nanciados pelo Poder Público, também cons tui forma de par cipação no Sinapir.

Seção IV
Das Competências e Responsabilidades da União

Art. 20.  Compete à União coordenar o Sinapir e exercer as seguintes 
funções: 

I - adotar polí cas de fomento para a par cipação de Estados, Distrito 
Federal e Municípios no Sistema;

II - ar cular planos e programas a serem pactuados no âmbito do Sinapir 
e executados sob a coordenação dos órgãos de promoção da igualdade racial integran-
tes do Sistema;

III - fortalecer os planos e programas decorrentes da Polí ca Nacional de 
Promoção da Igualdade Racial;

IV - apoiar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios na criação de 
órgãos de promoção da igualdade racial e na implementação das polí cas de promoção 
da igualdade racial;

V - executar a polí ca de promoção da igualdade racial em âmbito fede-
ral, monitorá-la e criar instrumentos para aferir a sua e cácia;

VI - implementar o Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial - 
Planapir;

VII - realizar conferências nacionais de promoção da igualdade racial e 
apoiar a realização das conferências estaduais e distrital; e

VIII - apoiar o funcionamento da Ouvidoria Permanente de Promoção da 
Igualdade Racial no Poder Público federal. 
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CAPÍTULO VI
DO MECANISMO DE FINANCIAMENTO

Art. 21.  Os entes que aderirem ao Sinapir devem assegurar, em seus or-
çamentos, recursos para a implementação das polí cas de igualdade racial e promover 
medidas de transparência quanto à alocação desses recursos.

Art. 22.  As polí cas de promoção da igualdade racial e de enfrentamen-
to ao racismo pactuadas no âmbito do Sistema serão co nanciadas pela União e os 
Estados, Distrito Federal e Municípios que aderirem ao Sinapir.

Art. 23.  O mecanismo de nanciamento do Sinapir, em âmbito federal, 
compreende recursos oriundos:

I - do orçamento da Secretaria de Polí cas de Promoção da Igualdade 
Racial da Presidência da República; 

II - das ações orçamentárias previstas na lei orçamentária anual direcio-
nadas à promoção da igualdade racial e enfrentamento ao racismo;

III - de doações voluntárias de par culares, de empresas privadas e de 
organizações não governamentais;

IV - de doações voluntárias de fundos nacionais e internacionais; e
V - de doações de Estados estrangeiros, por meio de convênios, tratados 

e acordos internacionais.

Art. 24.  As transferências voluntárias de recursos federais para apoio à 
promoção da igualdade racial deverão priorizar os entes estaduais, distrital e munici-
pais que verem aderido ao Sinapir.

Parágrafo único. A Secretaria de Polí cas de Promoção da Igualdade Ra-
cial da Presidência da República poderá selecionar projetos de Estados, Distrito Federal 
e Municípios por editais, priorizados aqueles apresentados por entes que verem ade-
rido ao Sinapir.

Art. 25. O apoio a inicia vas de organizações da sociedade civil será feito 
por meio de parcerias com en dades selecionadas mediante editais de chamamento 
público. 

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 26.  Os entes que quiserem aderir ao Sinapir poderão formar consór-
cios públicos para a implementação conjunta das polí cas de promoção da igualdade 
racial.

Art. 27.  A par cipação nas a vidades do Fipir é considerada prestação 
de serviço público relevante, não remunerada.

Art. 28.  Ato do Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Polí cas de 
Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República disciplinará normas adicio-
nais necessárias ao cumprimento do disposto neste Decreto.



69

Art. 29.  Será criado no âmbito do Governo federal o Disque Igualdade 
Racial, sob responsabilidade da Secretaria de Polí cas de Promoção da Igualdade Ra-
cial da Presidência da República, para receber denúncias de racismo e discriminação 
racial, em especial, as relacionadas à juventude negra, comunidades tradicionais de 
matriz africana, comunidades quilombolas e povos de cultura cigana.

Parágrafo único. Poderão ser celebradas com os Estados, Distrito Federal 
e Municípios integrantes do Sinapir parcerias para formação de rede nacional de aten-
dimento às ví mas de discriminação racial.

_____
NOTA:
Encontram-se na Col. Leg. Fed. de Ens. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Cons tuição Federal à pág. 25 do vol. 15;
Lei nº 12.288/10 à pág. 35 do vol. 37.

______________________________
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ispõe sobre a inclus o da educa o para as rela ões tnico-raciais, do ensino 
de ist ria e Cultura fro-Brasileira e fricana, promo o da igualdade racial e 

enfrentamento ao racismo nos programas e a ões do inist rio da duca o, e dá 
outras provid ncias

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe 
foram conferidas pelo art. 87, parágrafo único, inciso IV, da Cons tuição; e pelo art. 9º, 
II, do Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012, e 

CONSIDERANDO o estabelecido na Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 
2003, que tornou obrigatório a inclusão do ensino sobre a História da África e dos Afro-
-Brasileiros nos currículos escolares; 

CONSIDERANDO o estabelecido na Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010, 
que ins tuiu o Estatuto da Igualdade Racial; 

CONSIDERANDO os propósitos expressos no Parecer CNE/CP nº 03/2004, 
de 10 de março de 2004, e na Resolução CNE/CP nº 01, de 17 de julho de 2004, homo-
logada pelo Ministro da Educação em 17 de junho de 2004, que ins tuiu as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, e orienta as ins tuições de ensino superior 
sobre a inclusão de referidas temá cas nos cursos de graduação; 

CONSIDERANDO o conteúdo do Aviso-Circular Conjunto nº 01, de 28 de 
dezembro de 2012, que determinou a inclusão do quesito raça/cor nos registros admi-
nistra vos do governo federal; 

CONSIDERANDO a necessidade de promover a educação de cidadãos atu-
antes e conscientes no seio da sociedade mul cultural e pluriétnica do Brasil, resolve: 

Art. 1º Os programas e ações do Ministério da Educação incluirão na for-
mulação e na produção dos materiais didá cos e paradidá cos, bem como nas linhas 
de ação e eixos temá cos a educação para as relações étnico-raciais, o ensino de Histó-
ria e Cultura Afro-Brasileira e Africana e promoção da igualdade racial e enfrentamento 
ao racismo. 

Parágrafo único. A exigência disposta no caput não se aplica às ações 
e programas que abordem especi cidades que não contemplem a abordagem desta 
temá ca

Art. 2º O Ministério da Educação ins tuirá a coleta do quesito raça/cor 
nos instrumentos de avaliação, coleta de dados do censo, bem como em suas ações e 
programas quando couber. 

Parágrafo único. O preenchimento do campo denominado raça/cor de-
verá respeitar o critério da auto declaração, dentro dos padrões u lizados pelo Ins-

tuto Brasileiro de Geogra a e Esta s ca (IBGE) e que constam nos formulários dos 
sistemas de informações da saúde (branca, preta, amarela, parda ou indígena). 

Art. 3º As ins tuições federais vinculadas ao Ministério da Educação, se-
cretarias e autarquias terão o prazo de 90 (noventa) dias para propor as medidas neces-
sárias à incorporação dos requisitos de nidos na forma desta Portaria. 

§ 1º A Secretaria de Educação Con nuada, Alfabe zação, Diversidade e 
Inclusão (SECADI) coordenará a organização das propostas em ar culação com as se-
cretarias e autarquias vinculadas ao Ministério da Educação. 
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§ 2º Poderão ser convidados para a formulação das propostas represen-
tantes de órgãos e en dades públicas e privadas, bem como especialistas sobre a te-
má ca étnico-racial. 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 RC T   

_____
NOTA:
Encontram-se na Col. Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Cons tuição Federal à pág. 25 do vol. 15;
Lei nº 12.288/10 à pág. 35 do vol. 37;
Lei nº 10.639/03 à pág. 39  do vol. 30;
Parecer CNE/CP nº 1/04 à pág. 237 do vol. 31;
Parecer CNE/CP nº 3/04 à pág. 252 do vol. 31.

______________________________

ns tui o rograma acional de duca o do Campo - R C , e de ne suas 
diretrizes gerais

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Cons tuição, e o art. 4º, § 2º do De-
creto nº 7.352, de 4 de novembro de 2010, que dispõe sobre a Polí ca de Educação 
do Campo, e considerando o disposto no Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, no 
Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009 e no Decreto nº 7.084, de 27 de janeiro de 
2010, resolve:

Art. 1º Fica ins tuído o Programa Nacional de Educação do Campo - PRO-
NACAMPO, que consiste em um conjunto ar culado de ações de apoio aos sistemas de 
ensino para a implementação da polí ca de educação do campo, conforme disposto no  
Decreto nº 7.352, de 4 de novembro de 2010.

Parágrafo único. A polí ca de educação do campo des na-se à ampliação 
e quali cação da oferta de educação básica e superior às populações do campo, e será 
desenvolvida pela União em regime de colaboração com os estados, os municípios e o 
Distrito Federal, de acordo com as diretrizes e metas estabelecidas no Plano Nacional 
de Educação.

Art. 2º São consideradas populações do campo, nos termos do Decreto 
nº 7.352, de 2010: os agricultores familiares, os extra vistas, os pescadores artesanais, 
os ribeirinhos, os assentados e acampados da reforma agrária, os trabalhadores assala-
riados rurais, os quilombolas, os caiçaras, os povos da oresta, os caboclos e outros que 
produzam suas condições materiais de existência a par r do trabalho no meio rural.

Art. 3º São princípios da educação do campo e quilombola:
I - respeito à diversidade do campo em seus aspectos sociais, culturais, 

ambientais, polí cos, econ micos, de gênero, geracional e de raça e etnia;
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II - incen vo à formulação de projetos polí co-pedagógicos especí cos 
para as escolas do campo, es mulando o desenvolvimento das unidades escolares 
como espaços públicos de inves gação e ar culação de experiências e estudos direcio-
nados para o desenvolvimento social, economicamente justo e ambientalmente sus-
tentável, em ar culação com o mundo do trabalho;

III - desenvolvimento de polí cas de formação de pro ssionais da educa-
ção para o atendimento da especi cidade das escolas do campo, considerando-se as 
condições concretas da produção e reprodução social da vida no campo;

IV - valorização da iden dade da escola do campo por meio de projetos 
pedagógicos com conteúdos curriculares e metodologias adequadas às reais necessi-
dades dos alunos do campo, bem como exibilidade na organização escolar, incluindo 
adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climá cas; e

V - controle social da qualidade da educação escolar, mediante a efe va 
par cipação da comunidade e dos movimentos sociais do campo.

Art. 4º São eixos do PRONACAMPO:
I - Gestão e Prá cas Pedagógicas;
II - Formação de Professores;
III - Educação de Jovens e Adultos, Educação Pro ssional e Tecnológica; e
IV - Infraestrutura Física e Tecnológica.

Art. 5º O eixo Gestão e Prá cas Pedagógicas compreende as seguintes 
ações:

I - disponibilização às escolas públicas do campo de materiais didá cos 
e pedagógicos que atendam às especi cidades forma vas das populações do campo e 
quilombolas, no âmbito do Programa Nacional do Livro Didá co - PNLD, e de materiais 
complementares no âmbito do Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE;

II - fomento à oferta da educação integral nas escolas do campo e qui-
lombolas, promovendo a ampliação curricular; e 

III - apoio às escolas com turmas compostas por estudantes de variadas 
etapas dos anos iniciais do ensino fundamental e das escolas localizadas em comunida-
des quilombolas, por meio da Escola da Terra.

Art. 6º O Eixo Formação de Professores compreende:
I - a formação inicial dos professores em exercício na educação do campo 

e quilombola será desenvolvida no âmbito do Programa de Apoio à Formação Superior 
em Licenciatura em Educação do Campo PROCAMPO, da Universidade Aberta do Brasil 
- UAB e da RENAFOR, assegurando condições de acesso aos cursos de licenciatura des-

nados à atuação docente nos anos nais do ensino fundamental e no ensino médio 
com a possibilidade de u lização da pedagogia da alternância; e

II - a formação con nuada dos professores em nível de aperfeiçoamento 
e especialização em educação do campo e quilombola, com propostas pedagógicas por 
áreas de conhecimento e projetos temá cos.

Art. 7º O Eixo Educação de Jovens e Adultos, Educação Pro ssional e Tec-
nológica envolve:

I - apoio às redes de ensino para a ampliação da oferta de Educação de 
Jovens e Adultos com quali cação pro ssional, com a u lização da proposta pedagógi-
ca do Saberes da Terra; e 
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II - o apoio à inclusão social dos jovens e trabalhadores do campo por 
meio da ampliação da rede federal de educação pro ssional e tecnológica, do forta-
lecimento das redes estaduais de educação pro ssional e tecnológica e de cursos de 
formação inicial e con nuada para trabalhadores de acordo com os arranjos produ vos 
locais.

Art. 8º O Eixo Infraestrutura Física e Tecnológica inclui:
I - apoio técnico e nanceiro às redes de ensino para a construção de 

escolas de educação básica e educação infan l; 
II - a promoção da inclusão digital por meio da ampliação do acesso a 

computadores e às tecnologias digitais;
III - a disponibilização de recursos especí cos para a melhoria das condi-

ções de funcionamento das escolas do campo e quilombola, da infraestrutura necessá-
ria para o acesso à água e saneamento e pequenas reformas; e

IV - a oferta de transporte escolar intracampo, respeitando as especi -
cidades geográ cas, culturais e sociais, bem como o critério de idade dos estudantes.

Art. 9º O PRONACAMPO será implementado de forma ar culada ins -
tucionalmente entre o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação 
Con nuada, Alfabe zação, Diversidade e Inclusão - SECADI, e o Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação - FNDE.

Art. 10. O controle social das ações do PRONACAMPO será acompanha-
do pela Comissão Nacional de Educação do Campo, a que se refere o art. 9º, parágrafo 
único do Decreto nº 7.352 de 2010, em ar culação com as instâncias colegiadas locais 
dos estados e do Distrito Federal, previstas no inciso III do referido ar go.

Parágrafo único. Caberá ao Ministério da Educação e ao FNDE a promo-
ção de eventuais adequações nos programas sob sua responsabilidade, de maneira a 
viabilizar o apoio técnico e nanceiro às ações elencadas nesta Portaria.

Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

 RC T  

_____
NOTA:
Encontram-se na Col. Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Cons tuição Federal à pág. 25 do vol. 15;
Decreto nº 6.094/07 à pág. 68 do vol. 34;
Decreto nº 6.755/09 á pág. 76 do vol. 36;
Decreto nº 7.084/10 à pág. 67 do vol. 37;
Decreto nº 7.352/10 à pág. 89 do vol. 37.

______________________________

Cria o rograma de Bolsa erman ncia e dá outras provid ncias

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais, considerando o disposto na Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, no Decreto 



77

nº 7.234, de 19 de julho de 2010, na Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, na Lei 
nº 12.801, de 24 de abril de 2013 e no Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012, 
resolve: 

Art. 1º Fica criado, no âmbito do Ministério da Educação e do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação, o Programa de Bolsa Permanência, des nado 
à concessão de bolsas de permanência a estudantes de graduação de ins tuições fede-
rais de ensino superior;

Art. 2º O Programa de Bolsa Permanência - PBP reger-se-á pelo disposto 
na Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, com a redação dada pela Lei nº 12.801, 
de 24 de abril de 2013, no Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010 e nesta Portaria, 
bem como pelas demais disposições legais aplicáveis.

Art. 3º O PBP tem por obje vos:
I - viabilizar a permanência, no curso de graduação, de estudantes em 

situação de vulnerabilidade socioecon mica, em especial os indígenas e quilombolas;
II - reduzir custos de manutenção de vagas ociosas em decorrência de 

evasão estudan l; e 
III - promover a democra zação do acesso ao ensino superior, por meio 

da adoção de ações complementares de promoção do desempenho acadêmico.

Art. 4º A Bolsa Permanência é um auxílio nanceiro que tem por nali-
dade minimizar as desigualdades sociais, étnico-raciais e contribuir para permanência 
e diplomação dos estudantes de graduação em situação de vulnerabilidade socioeco-
n mica.

§ 1º O valor da Bolsa Permanência será estabelecido por Resolução do 
FNDE, após manifestação técnica das Secretarias de Educação Superior e de Educação 
Pro ssional e Tecnológica, do Ministério da Educação, em valor não inferior ao pra ca-
do na polí ca federal de concessão de bolsas de iniciação cien ca.

§ 2º A Bolsa Permanência para estudantes indígenas e quilombolas, ma-
triculados em cursos de graduação, será diferenciada em decorrência das especi cida-
des desses estudantes com relação à organização social de suas comunidades, condi-
ção geográ ca, costumes, línguas, crenças e tradições, amparadas pela Cons tuição 
Federal.

§ 3º O valor da Bolsa Permanência concedida a estudantes indígenas e 
quilombolas será estabelecido por Resolução do FNDE, após manifestação técnica da 
Secretaria de Educação Con nuada, Alfabe zação, Diversidade e Inclusão, do Ministé-
rio da Educação, em valor não inferior ao dobro do valor da Bolsa Permanência des -
nada aos demais estudantes. 

§ 4º Estudantes indígenas e quilombolas matriculados em cursos de li-
cenciaturas interculturais para a formação de professores farão jus, durante os perío-
dos de a vidades pedagógicas forma vas na IFES, a bolsa de permanência até o limite 
máximo de seis meses.

§5º Para ns desta Portaria, consideram-se indígenas aqueles assim de -
nidos no art. 1º da Convenção no 169/1989, da Organização Internacional do Trabalho 
- OIT, aprovada pelo Decreto Legisla vo no 143, de 20 de junho de 2002;
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§ 6º Consideram-se quilombolas aqueles assim de nidos no art. 2º do 
Decreto no 4.887, de 20 de novembro de 2003;

 § 7º A comprovação da condição de estudante indígena ou quilombola 
dar-se-á pelos critérios estabelecidos no Anexo I.

Art. 5º Poderá receber a Bolsa Permanência o estudante que cumprir, 
cumula vamente, as seguintes condições:

I - possuir renda familiar per capita não superior a 1,5 (um e meio) salário 
mínimo;

II - estar matriculado em cursos de graduação com carga horária média 
superior ou igual a 5 (cinco) horas diárias;

III - não ultrapassar dois semestres do tempo regulamentar do curso de 
graduação em que es ver matriculado para se diplomar;

IV - ter assinado o Termo de Compromisso conforme Anexo II; e
V - ter seu cadastro devidamente aprovado e mensalmente homologado 

pela ins tuição federal de ensino superior no âmbito do sistema de informação do 
programa.

§ 1º O disposto nos incisos I e II não se aplica aos estudantes indígenas 
ou quilombolas.

§ 2º O recebimento dos bene cios está condicionado à existência de do-
tação orçamentária anualmente consignada ao FNDE, devendo o Poder Execu vo com-
pa bilizar a quan dade de bene ciários com as dotações orçamentárias existentes, 
observados os limites de movimentação e empenho e de pagamento da programação 
orçamentária e nanceira.

Art. 6º A Bolsa Permanência concedida pelo Ministério da Educação é 
acumulável com outras modalidades de bolsas acadêmicas e com auxílios para mora-
dia, transporte, alimentação e creche criados por atos próprios das ins tuições federais 
de ensino superior.

Parágrafo único. Para ns de cumprimento do disposto no caput, a IFES 
informará, no ato de cadastro do bene ciário, a soma total dos bene cios pecuniários 
de permanência recebidos pelo estudante, que não poderá ultrapassar o valor de 1,5 
salário mínimo (um salário mínimo e meio) por estudante, salvo para os estudantes 
indígenas e quilombolas.

Art. 7º A implementação e a execução do PBP nas universidades federais 
serão supervisionadas pela Secretaria de Educação Superior - SESu e, nos ins tutos 
federais, pela Secretaria de Educação Pro ssional e Tecnológica - SETEC, do Ministério 
da Educação.

Art. 8º As bolsas permanência serão pagas pelo Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação - FNDE, de acordo com o disposto na Lei nº 5.537, de 21 de 
novembro de 1968 e suas alterações.

Parágrafo único. Os procedimentos para o pagamento das bolsas no âm-
bito do PBP serão estabelecidos pelo FNDE, mediante Resolução.

II - DOS PARTICIPANTES E SUAS COMPETÊNCIAS

Art. 9º São par cipantes do Programa de Bolsas Permanência:
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I - as Secretarias de Educação Superior - SESu, de Educação Pro ssional e 
Tecnológica - SETEC, na condição de gestoras do Programa, e a Secretaria de Educação 
Con nuada, Alfabe zação, Diversidade e Inclusão - SECADI, na condição de assessora 
quanto aos temas rela vos aos estudantes indígenas e quilombolas;

 II - o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, órgão 
vinculado ao Ministério da Educação e responsável pelo pagamento de bolsas; e

III - as ins tuições federais de ensino superior - IFES que aderirem ao 
programa por meio do Termo de Adesão conforme Anexo III.

Art. 10. Compete às Secretarias de Educação Superior - SESu e de Edu-
cação Pro ssional e Tecnológica - SETEC, do Ministério da Educação, gestoras do Pro-
grama:

I - nomear, por portaria, os servidores que serão responsáveis por ho-
mologar, por meio de cer cação digital, as autorizações para pagamento dos lotes 
mensais de bolsas a serem encaminhados ao FNDE;

II - coordenar o desenvolvimento, a atualização e a manutenção do siste-
ma informa zado especí co para acompanhar a concessão das bolsas de permanência 
e o cumprimento das condições para as solicitações de pagamento mensal aos bolsis-
tas por parte das IFES;

III - fornecer ao FNDE as metas anuais para o pagamento de bolsas do 
programa e sua respec va previsão de desembolso, bem como a es ma va da distri-
buição mensal de tais metas e dos recursos nanceiros des nados ao pagamento das 
bolsas;

IV - transmi r eletronicamente ao sistema de pagamento de bolsas do 
FNDE os cadastros dos bolsistas que tenham assinado o devido termo de compromisso 
com o programa (Anexo II);

V - monitorar e validar as solicitações de pagamentos aos bolsistas regis-
tradas no sistema pelos gestores responsáveis pelo programa em cada uma das IFES 
envolvidas;

VI - homologar as solicitações mensais de pagamento aos bolsistas aptos 
a receber o pagamento da bolsa, registradas pelas ins tuições federais de ensino su-
perior no sistema de informação especí co e transmi r eletronicamente ao sistema de 
pagamento de bolsas do FNDE o lote mensal para pagamento; 

VII - gerar e transmi r ao FNDE, por meio de sistema informa zado, as 
alterações cadastrais de bolsistas;

VIII - solicitar o cialmente ao FNDE a interrupção ou cancelamento do 
pagamento de bolsa a bene ciário, quando for o caso;

IX - no car a IFES, com cópia para o FNDE, sobre eventuais casos de 
exigência de res tuição de valores recebidos indevidamente por bolsista; e

X - informar tempes vamente ao FNDE sobre quaisquer ocorrências que 
possam ter implicação no pagamento da Bolsa Permanência;

Art. 11. Compete ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação:
I - executar as ações necessárias para o pagamento das bolsas;
II - elaborar, em comum acordo com a SESu , SECADI e a SETEC, os atos 

norma vos rela vos ao pagamento de bolsas do programa;
III - suspender o pagamento da bolsa sempre que ocorrerem situações 

que jus quem a medida, inclusive por solicitação da SESu ou da SETEC;
IV - prestar informações às secretarias gestoras sempre que solicitado; e
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V - divulgar, no portal www.fnde.gov.br, os nomes dos bene ciários, os 
valores pagos a cada um deles e as IFES em que estão matriculados.

Art. 12. Compete às Ins tuições Federais de Ensino Superior:
I - assinar eletronicamente, via sistema de informação, o Termo de Ade-

são ao Programa de Bolsa Permanência (Anexo III);
II - selecionar e cadastrar, via sistema de informação, os estudantes que 

fazem jus à bolsa permanência;
III - solicitar dos estudantes bene ciados documentos comprobatórios 

de sua elegibilidade quanto aos critérios estabelecidos por esta Portaria (Anexo I)
IV - arquivar, pelo período de 5 (cinco) anos, a contar da data de desliga-

mento do estudante do PBP, os documentos citados no inciso III;
V - repassar mensalmente ao MEC, por meio de sistema de informação, 

dados rela vos aos estudantes que fazem jus às bolsas permanência;
VI - realizar o acompanhamento acadêmico dos estudantes bene ciados 

e enviar os resultados para o MEC, sempre que solicitado;
VII - designar um Pró-Reitor ou equivalente, e seu eventual subs tuto, 

responsável pela homologação mensal das informações dos estudantes bene ciados 
no sistema de informação e pelo bom funcionamento do Programa;

VIII - disponibilizar, via sistema de informação, os termos de compromis-
so assinados pelos estudantes bene ciados (Anexo II);

IX - cadastrar e manter atualizadas as informações sobre os alunos be-
ne ciados;

X - homologar o pagamento dos estudantes bene ciados com cronogra-
ma estabelecido pela SESu/SETEC; e

XI - criar comissão interdisciplinar com a par cipação de indígenas ou 
quilombolas e membros da sociedade civil para auxiliar na comprovação e scalização 
da condição de pertencimento étnico dos estudantes indígenas e quilombolas, bem 
como no acompanhamento de tais estudantes no processo de adaptação acadêmica, 
sempre que houver estudantes indígenas ou quilombolas bene ciados.

Parágrafo único. Poderão as IFES exigir documentos comprobatórios adi-
cionais além daqueles estabelecidos pelos incisos III e IV e elencados no Anexo I.

II - DA CONCESSÃO DAS BOLSAS

Art. 13. Aos alunos bene ciados serão concedidas Bolsas Permanência 
a serem pagas pelo FNDE/MEC diretamente aos bene ciários, mediante a assinatura, 
pelo estudante bene ciado, de Termo de Compromisso (Anexo II).

Art. 14. Para que o FNDE proceda ao pagamento da bolsa é indispensável que:
I - o bolsista tenha assinado Termo de Compromisso (Anexo II);
II - o desempenho acadêmico do bolsista tenha sido informado pelo Pró-

-Reitor ou equivalente responsável pelo Programa no âmbito da ins tuição; e
III - a SESu/SETEC/MEC envie ao FNDE, por meio do sistema de informa-

ção, a solicitação de pagamento dos bolsistas, em lotes mensais devidamente atesta-
dos por cer cação digital.

Art. 15. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 RC T  
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ANEXO I
CRITÉRIOS PARA COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO PROGRAMA 

DE BOLSA PERMANÊNCIA

I- DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA PARA COMPROVAÇÃO DA RENDA FAMILIAR 
BRUTA MENSAL

1. TRABALHADORES ASSALARIADOS
1.1 Contracheques;
1.2 Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Fe-

deral do Brasil e da respec va no cação de res tuição, quando houver;
1.3 CTPS registrada e atualizada;
1.4 CTPS registrada e atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em 

dia, no caso de empregada domés ca;
1.5 Extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador no FGTS; 1.6 

Extratos bancários dos úl mos três meses.
2. ATIVIDADE RURAL
2.1 Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Fe-

deral do Brasil e da respec va no cação de res tuição, quando houver;
2.2 Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ;
2.3 uaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vin-

culadas ao candidato ou a membros da família, quando for o caso;
2.4 Extratos bancários dos úl mos três meses da pessoa sica e das pes-

soas jurídicas vinculadas;
2.5 Notas scais de vendas.
3. APOSENTADOS E PENSIONISTAS
3.1 Extrato mais recente do pagamento de bene cio;
3.2 Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Fe-

deral do Brasil e da respec va no cação de res tuição, quando houver;
3.3 Extratos bancários dos úl mos três meses.
4. AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS
4.1 Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Fe-

deral do Brasil e da respec va no cação de res tuição, quando houver;
4.2 uaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vin-

culadas ao candidato ou a membros de sua família, quando for o caso;
4.3 Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento do 

úl mo mês, compa veis com a renda declarada;
4.4 Extratos bancários dos úl mos três meses.
5. RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS 

E IMÓVEIS
5.1 Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF acompanhada 

do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respec va no cação de res tui-
ção, quando houver.

5.2 Extratos bancários dos úl mos três meses, pelo menos.
5.3 Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em 

cartório acompanhado dos três úl mos comprovantes de Recebimentos.
II - DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA COMPROBATÓRIA DA CONDIÇÃO DE ES-

TUANTE INDÍGENA E UILOMBOLA
1. Auto declaração do candidato;
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2. Declaração de sua respec va comunidade sobre sua condição de per-
tencimento étnico, assinada por pelo menos 03 (três) lideranças reconhecidas;

3. Declaração da Fundação Nacional do Índio - Funai de que o estudante 
indígena reside em comunidade indígena ou comprovante de residência em comuni-
dade indígena; e

4. Declaração da Fundação Cultural Palmares de que o estudante quilom-
bola reside em comunidade remanescente de quilombo ou comprovante de residência 
em comunidade quilombola.

ANEXO II
TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA

Declaro para os devidos ns que eu,__________________________
_______________, _____________ (nacionalidade), domiciliado em ___________
______________________ (endereço), ______________ (CEP) detentor do Regis-
tro Geral _________________________ (nº do RG), do Cadastro de Pessoa Física no 
________________(no do CPF), lho de ________________________ (nome da mãe), 
aluno(a) devidamente matriculado(a) no curso _________________ (nome do Curso 
de Graduação) e matriculado sob o número ______________________ (número da 
matrícula), em nível de graduação da ____________________ (nome da Universidade 
Federal ou Ins tuto Federal), tenho ciência das obrigações inerentes à qualidade de 
bolsista do Programa de Bolsa Permanência, e nesse sen do, COMPROMETO- ME a 
respeitar todas as condições previstas na Portaria de criação do Programa e das demais 
normas que venham a subs tuir ou complementar a legislação vigente e DECLARO que:

I - Possuo renda familiar per capita não superior a 1,5 salário- mínimo 
(um salário-mínimo e meio);

II - Estou matriculado em curso de graduação com carga horária média 
superior ou igual a 5 (cinco) horas diárias;

III - Não ultrapasso dois semestres do tempo regulamentar do curso de 
graduação em que estou matriculado para me diplomar.

Declaro ainda que responderei civil, administra va e criminalmente pe-
las informações prestadas, inclusive no âmbito do sistema de informação do programa 
e AUTORIZO o FNDE a bloquear ou estornar valores creditados em minha conta-bene-

cio, mediante solicitação direta ao Banco do Brasil S/A, ou proceder ao desconto nos 
pagamentos subsequentes, nas seguintes situações:

1) ocorrência de depósitos indevidos;
2) determinação do Poder Judiciário ou requisição do Ministério Público;
3) constatação de irregularidades na comprovação do meu desempenho 

acadêmico;
4) constatação de incorreções nas minhas informações cadastrais como 

bolsista.
OBRIGO-ME ainda a, no caso de inexistência de saldo su ciente na conta-

-bene cio e não havendo pagamentos futuros a serem efetuados, res tuir ao FNDE, no 
prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da no cação, os valores 
creditados indevidamente ou objeto de irregularidade constatada.

A inobservância dos requisitos citados acima, e/ou se pra cada qualquer 
fraude pelo(a) bolsista, implicará no cancelamento da bolsa, com a res tuição integral 
e imediata dos recursos, de acordo com os índices previstos em lei competente, acar-
retando ainda, a impossibilidade de receber bene cios por parte de qualquer órgão 



83

vinculado ao Ministério da Educação, pelo período de cinco anos, contados do conhe-
cimento do fato.

Assinatura do(a) bolsista:___________________________
Local e data:_____________________________________

ANEXO III
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA

A Ins tuição Federal de Ensino Superior ____________________ (nome 
da IFES) - inscrita no INEP sob o nº ____________ (nº de registro no INEP), neste ato 
representada por _____________________(nome do Reitor), detentor do Registro Ge-
ral _______________________(nº do RG do Reitor) , do Cadastro de Pessoa Física nº 
________________ (nº de CPF do Reitor), vem formalizar sua adesão ao Programa de 
Bolsa Permanência.

DO OBJETIVO
CLÁUSULA PRIMEIRA - Par cipar como Ins tuição Federal de Ensino 

Superior no Programa de Bolsas Permanência, habilitando- se como ins tuição res-
ponsável pela veracidade do cadastro e acompanhamento acadêmico dos estudantes 
bene ciados pelo programa, respondendo civil, administra va e criminalmente pelas 
informações prestadas e assumindo todas as responsabilidades e atribuições con das 
na Portaria de criação do Programa e das demais normas que venham a subs tuir ou 
complementar a legislação vigente.

Parágrafo único: O Programa de Bolsas Permanência visa viabilizar a per-
manência de estudantes em situação de vulnerabilidade socioecon mica; reduzir cus-
tos de manutenção de vagas ociosas em decorrência de evasão estudan l; e promover 
a democra zação do acesso ao ensino superior por meio da concessão, pelo Gover-
no Federal, de auxílio nanceiro que tem por nalidade minimizar as desigualdades 
sociais, étnico-raciais e contribuir para permanência e diplomação dos estudantes de 
graduação em situação de vulnerabilidade socioecon mica.

DA ADESÃO
CLÁUSULA SEGUNDA - Este Termo de Adesão, assinado pelo tular da 

Ins tuição Federal de Ensino Superior, junto com cópia da cédula de iden dade e do 
ato de nomeação do signatário, deve ser disponibilizado eletronicamente no sistema 
de informação do programa, passando a ter e cácia a par r da homologação de seu 
registro pelo gestor do sistema no âmbito do Ministério da Educação.

DA PARTICIPAÇÃO
CLÁUSULA TERCEIRA - A adesão abrange Universidades Federais e Ins -

tutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - IF habilitados a ofertar cursos com 
carga horária superior ou igual a cinco horas diárias.

Parágrafo primeiro Poderá a Ins tuição Federal de Ensino Superior ca-
dastrar como bene ciários do programa os alunos que, cumula vamente, cumprirem 
todas as condições estabelecidas na Portaria de criação do Programa.

Parágrafo segundo Deverá a Ins tuição Federal de Ensino Superior indi-
car um Pró-Reitor, ou cargo equivalente, responsável pela homologação mensal, via sis-
tema de informação, dos dados dos estudantes que fazem jus às bolsas permanência.
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Parágrafo terceiro Sempre que houver estudantes indígenas ou quilombolas 
bene ciados, as IFES devem criar comissão interdisciplinar com a par cipação de indígenas 
ou quilombolas e membros da sociedade civil para auxiliar na comprovação e scalização 
da condição de pertencimento étnico dos estudantes indígenas e quilombolas, bem como 
no acompanhamento de tais estudantes no processo de adaptação acadêmica.

DA VIGÊNCIA
CLÁUSULA UARTA - Uma vez formalizada a adesão ao Programa de Bolsas 

Permanência, sua vigência será válida por tempo indeterminado, ou até que seja solici-
tado o seu cancelamento pela Ins tuição Federal de Ensino Superior, a qualquer tempo, 
mediante o cio assinado por seu tular ao Ministério da Educação, implicando a inter-
rupção de ni va do apoio nanceiro aos estudantes bene ciados com o programa.

DA PUBLICIDADE
CLÁUSULA UINTA - As opções por adesão, seu cancelamento, ou desis-

tência de par cipação no Programa serão divulgadas em listas publicadas no Portal do 
Ministério da Educação na internet.

E, por estar de acordo com todas as condições e cláusulas deste Termo 
de Adesão, rmo o presente instrumento.

___________________________________
(Local e data)

__________________________________________
(assinatura do tular da Ins tuição de Ensino Superior)

_____
NOTA:
Encontram-se na Col. Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 5.537/68 à pág. 362 do vol. 1;
Lei nº 12.711/12 à pág. 69 do vol. 39;
 Lei nº 12.801/13 à pág. 27 deste volume;
Decreto nº 7.234/10 à pág. 81 do vol. 37;
Decreto nº 7.824/12 à pág. 107 do vol. 39.

______________________________

ispõe sobre o istema de valia o da duca o Básica - B

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no exercício da atribuição que 
lhe foi conferida pelo art. 87, parágrafo único, inciso II da Cons tuição, e tendo em visto 
o disposto no art. 9º, inciso VI da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e na Porta-
ria MEC nº 867, de 4 de julho de 2012, que ins tuiu o Pacto Nacional pela Alfabe zação 
na Idade Certa-PNAIC, resolve:

Art. 1º O Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB passa a ser 
composto por três processos de avaliação: Avaliação Nacional da Educação Básica - 
ANEB, Avaliação Nacional do Rendimento Escolar - ANRESC e Avaliação Nacional da 
Alfabe zação - ANA, cujas diretrizes básicas são estabelecidas nesta Portaria.
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Art. 2º A ANEB manterá os obje vos, as caracterís cas e os procedimen-
tos da avaliação da educação básica efetuada pelo SAEB até 2005, realizado por meio 
de amostras da população, quais sejam:

I - a ANEB tem como obje vo principal avaliar a qualidade, a equidade e 
a e ciência da educação brasileira;

II - caracteriza-se por ser uma avaliação realizada por amostragem, de larga 
escala, externa aos sistemas de ensino público e privado, de periodicidade bianual;

III - u liza procedimentos metodológicos formais e cien cos para co-
letar e sistema zar dados e produzir informações sobre o desempenho dos alunos do 
ensino fundamental e médio, assim como sobre as condições intra e extraescolares que 
incidem sobre o processo de ensino e aprendizagem;

IV - as informações produzidas pela ANEB fornecerão subsídios para a 
formulação de polí cas públicas educacionais, com vistas à melhoria da qualidade da 
educação, e buscarão comparabilidade entre anos e entre séries escolares, permi ndo, 
assim, a construção de séries históricas; e

V - as informações produzidas pela ANEB não serão u lizadas para iden-
car escolas, turmas, alunos, professores e diretores.

Art. 3º A Avaliação Nacional do Rendimento no Ensino Escolar - ANRESC 
manterá os obje vos, as caracterís cas e os procedimentos da avaliação da educação 
básica efetuada até agora, com os seguintes obje vos gerais:

I - avaliar a qualidade do ensino ministrado nas escolas, de forma que 
cada unidade escolar receba o resultado global;

II - ser uma avaliação censitária, de larga escala, externa aos sistemas de 
ensino público, de periodicidade bianual;

III - contribuir para o desenvolvimento, em todos os níveis educa vos, de 
uma cultura avalia va que es mule a melhoria dos padrões de qualidade e equidade 
da educação brasileira e adequados controles sociais de seus resultados;

IV - concorrer para a melhoria da qualidade de ensino, redução das de-
sigualdades e a democra zação da gestão do ensino público nos estabelecimentos o -
ciais, em consonância com as metas e polí cas estabelecidas pelas diretrizes da edu-
cação nacional; e

V - oportunizar informações sistemá cas sobre as unidades escolares.

Art. 4º A Avaliação Nacional da Alfabe zação - ANA terá como obje vos 
principais:

I - avaliar a qualidade, a equidade e a e ciência (incluindo as condições 
de oferta) do Ciclo de Alfabe zação das redes públicas; e

II - produzir informações sistemá cas sobre as unidades escolares, de 
forma que cada unidade receba o resultado global.

Art. 5º A Avaliação Nacional da Alfabe zação - ANA terá como caracte-
rís cas principais:

I - ser uma avaliação censitária, de larga escala, externa aos sistemas de 
ensino público, aplicada anualmente no Ciclo de Alfabe zação;

II - a u lização de procedimentos metodológicos formais e cien cos 
para coletar e sistema zar dados e produzir índices sobre o nível de alfabe zação e 
letramento dos alunos do Ciclo de Alfabe zação do ensino fundamental, conforme dis-
posto no art. 30 da Resolução CEB/CNE nº 7, de 14 de dezembro de 2010, da Câmara 
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de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, e sobre as condições intraesco-
lares que incidem sobre o processo de ensino e aprendizagem;

III - contribuir para o desenvolvimento, em todos os níveis educa vos, de 
uma cultura avalia va que es mule a melhoria dos padrões de qualidade e equidade 
da educação brasileira e adequados controles sociais de seus resultados;

IV - concorrer para a melhoria da qualidade do ensino, redução das desi-
gualdades e democra zação da gestão do ensino público nos estabelecimentos o ciais, 
em consonância com as metas e polí cas estabelecidas pelas diretrizes da educação 
nacional; e 

V - oportunizar informações sistemá cas sobre as unidades escolares.

Art. 6º A ANRESC e a ANA avaliarão escolas públicas do ensino básico.

Art. 7º O planejamento e a operacionalização da ANEB, ANRESC e ANA 
são de competência do Ins tuto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira - INEP, 
por meio da Diretoria de Avaliação da Educação Básica - DAEB, que deverá:

I - de nir os obje vos especí cos de cada pesquisa a ser realizada, ali-
nhados às diretrizes de nidas pelo Ministério da Educação - MEC e pelo Conselho Na-
cional de Educação - CNE, os instrumentos a serem u lizados, as séries e disciplinas, 
bem como as competências e as habilidades a serem avaliadas;

II - de nir abrangência, mecanismos e procedimentos de execução da 
pesquisa;

III - implementar a pesquisa em campo; e
IV - de nir as estratégias para disseminação dos resultados.
Parágrafo único. O planejamento de cada uma das pesquisas de nirá pa-

râmetros básicos inerentes às aplicações anuais, que serão estabelecidos em Portaria 
especí ca do INEP.

Art. 8 º Fica revogada a Portaria MEC nº 931, de 21 de março de 2005, e 
demais disposições em contrário.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 RC T  
_____
NOTA:
Encontra-se na Col. Leg. Fed. de Ens. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Cons tuição Federal à pág. 25 do vol. 15;
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Postaria MEC nº 931/05 à pág. 123 do vol. 32; 
Portaria MEC nº 867/12 à pág. 116 do vol. 39.

______________________________

ispõe sobre o r mio nova o em est o ducacional 

O MINISTRO ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe foi 
conferida pelo art. 87, parágrafo único, I e II, da Cons tuição, e tendo em vista o dis-
posto na Portaria MEC nº 2, de 17 de maio de 2006, que ins tuiu o Prêmio Inovação 
em Gestão Educacional, resolve:
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CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Seção I
Da Introdução

Art. 1º Fica estabelecido o regulamento para realização do Prêmio Inova-
ção em Gestão Educacional no exercício de 2013.

Art. 2º O Prêmio Inovação em Gestão Educacional é uma das ações de 
prospecção do Laboratório de Experiências Inovadoras em Gestão Educacional, coor-
denado pelo Ins tuto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP), e tem a nalidade de iden car, conhecer e tornar públicas as experiências das 
redes e sistemas de ensino municipais.

Art. 3º São consideradas experiências inovadoras em gestão da educação 
pública, as inicia vas desenvolvidas, com intencionalidade, no âmbito das secretarias 
municipais de educação que contribuam para a solução dos problemas e desa os da 
educação básica, promovendo avanços em relação aos obje vos e metas do Plano Na-
cional de Educação, aprovado pela Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, e do Com-
promisso Todos pela Educação, regulamentado pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril 
de 2007.

Seção II
Dos Obje vos

Art. 4º Cons tuem obje vos do Prêmio Inovação em Gestão Educacional 
2013:

I - incen var o desenvolvimento e mobilizar os municípios, a m de tor-
narem públicas as experiências inovadoras em gestão educacional municipal que con-
tribuam para o alcance dos obje vos e metas do Plano Nacional de Educação (PNE) e 
do Compromisso Todos pela Educação;

II - reconhecer e premiar os municípios e os dirigentes municipais de 
educação por suas inicia vas inovadoras e resultados alcançados; e

III - prospectar experiências inovadoras em gestão educacional que apre-
sentem resultados posi vos e divulgá-las para a sociedade. 

Seção III
Da Par cipação

Art. 5º Estão habilitadas a par cipar do Prêmio Inovação em Gestão Edu-
cacional 2013 apenas experiências desenvolvidas pelos órgãos gestores da educação 
municipal e encaminhadas pelo respec vo dirigente municipal de educação.

Parágrafo único. Os dirigentes municipais de educação poderão cadas-
trar até 4 (quatro) experiências inovadoras, desde que cada experiência seja de uma 
área temá ca diferente, correspondente a subgrupos das 28 (vinte e oito) diretrizes do 
Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, descritas no Anexo desta Portaria.

Art. 6º Os municípios premiados nas edições anteriores podem se ins-
crever ao Prêmio Inovação em Gestão Educacional 2013, desde que apresentem uma 
experiência diferente daquela que foi premiada.

Art. 7º Fica vedada a inscrição de experiências:
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I - que se apresentem como adaptações locais dos atuais projetos desen-
volvidos pelo Ministério da Educação; e 

II- de rede ou sistema de ensino em que o dirigente municipal de edu-
cação tenha par cipado em qualquer das etapas de organização ou execução dessa 
edição do Prêmio Inovação em Gestão Educacional.

CAPÍTULO II
DAS INSCRIÇÕES E RECEBIMENTO DAS EXPERIÊNCIAS

Seção I
Normas Gerais

Art. 8º Para que a experiência seja inscrita, a mesma deverá:
I - estar em vigência;
II - ter resultados já disponíveis, por meio de indicadores obje vos e ve-

ri cáveis; e
III - ter, no mínimo, 18 (dezoito) meses de implementação até a data do 

término das inscrições. 

Art. 9º Os grupos temá cos para os quais serão aceitas inscrições são:
I - Gestão Pedagógica;
II - Gestão de Pessoas;
III - Planejamento e Gestão; e
IV - Avaliações e Resultados Educacionais.
Parágrafo único. A experiência inscrita em determinado grupo temá co 

deverá se iden car com até 3 (três) diretrizes previstas no art. 2º do Decreto nº 6.094, 
de 2007, classi cadas em subgrupos conforme o Anexo desta Portaria.

Art. 10. Todos os municípios receberão em sua Secretaria Municipal de 
Educação, o Guia do Par cipante, contendo os procedimentos para realizar as inscrições, 
bem como demais informações sobre o Prêmio Inovação em Gestão Educacional 2013.

Seção II
Das Inscrições

Art. 11. Fica designado como período de inscrição o compreendido entre 
as 10 horas do dia 1º de agosto de 2013 até às 18 horas do dia 30 de setembro de 2013, 
em todo país, por todo e qualquer município que atenda às disposições con das nesta 
Portaria.

Parágrafo único. Não serão consideradas como inscritas as experiências, 
cuja inscrição não es ver concluída no prazo acima es pulado.

Art. 12. Para inscrever-se ao Prêmio Inovação em gestão Educacional, os 
dirigentes municipais de educação deverão preencher o cadastro no sí o h p://labo-
ratorio.inep.gov.br, informando seus dados e os da secretaria municipal de educação, 
e anexar o ato o cial que nomeia o Secretário(a) Municipal de Educação, para ns de 
validação de cadastro.

§ 1º Em até 48 (quarenta e oito) horas após o envio do cadastro, o diri-
gente municipal de educação receberá em seu e-mail pessoal cadastrado no sistema, 
uma senha provisória e o link para realizar o login no sistema de inscrição.

§ 2º O não envio, pelo município, do documento requerido no caput des-
te ar go, implicará na não efe vação da inscrição da experiência no processo sele vo.
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Art. 13. Os dirigentes municipais de educação se responsabilizarão, no 
momento da inscrição, por todas as informações prestadas, cando assegurado ao La-
boratório de Experiências Inovadoras em Gestão Educacional o direito de excluir do 
Prêmio Inovação em Gestão Educacional 2013 o município que não preencher o formu-
lário de inscrição completa e corretamente, ou que fornecer dados comprovadamente 
inexatos.

Parágrafo único. O formulário de inscrição deverá ser preenchido somen-
te pela internet, não sendo aceitas inscrições encaminhadas por qualquer outro meio 
que seja diferente do estabelecido nesta Portaria.

Art. 14. A inscrição do município implicará o conhecimento e aceitação 
formal pelo dirigente municipal de educação das normas e demais disposições estabe-
lecidas nesta Portaria, em relação às quais não se poderão alegar, nem serão aceitas 
jus ca vas fundadas em seu desconhecimento.

Art. 15. A inscrição pelo município par cipante corresponderá à aceitação 
e autorização sem nus, para publicação e uso de imagem, textos, voz e nomes rela vos 
à experiência inscrita no Prêmio Inovação em Gestão Educacional 2013, para ns de pes-
quisa e divulgação em qualquer meio de comunicação nacional e internacional.

CAPÍTULO III
DAS COMISSÕES DO PRÊMIO INOVAÇÃO

Seção I
Da Comissão Organizadora do Prêmio

Art. 16. A Comissão Organizadora do Prêmio Inovação em Gestão Educa-
cional 2013 será de caráter temporário, composta por um representante dos seguintes 
órgãos, en dades e ins tuições: 

I - Ins tuto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP);

II - Secretaria de Educação Básica (SEB);
III - Secretaria de Ar culação com os Sistemas de Ensino (SASE);
IV - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); 
V - União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME); e
VI - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cul-

tura (UNESCO)
§ 1º A referida Comissão será coordenada por representantes da Direto-

ria de Estudos Educacionais (DIRED) do Ins tuto Nacional de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira (INEP) e da Diretoria de Apoio à Gestão Educacional (DAGE) da 
Secretaria de Educação Básica (SEB). 

§ 2º A designação dos representantes dos órgãos, en dades e ins tui-
ções acima iden cados, será feita por seus tulares.

§ 3º A coordenação da Comissão ca autorizada a convidar representan-
tes de outros órgãos da Administração Pública Federal, en dades não governamentais, 
organismos internacionais, bem como especialistas em assuntos ligados ao tema, cuja 
presença seja considerada necessária ao cumprimento do disposto nesta Portaria.

Art. 17. São atribuições da Comissão Organizadora:
I - de nir os procedimentos e normas complementares ao Regulamento 

aprovado nesta Portaria para a realização do Prêmio Inovação em Gestão Educacional 2013;
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II- de nir e conduzir de forma coopera va as ações com o obje vo de 
prover  os recursos necessários à realização do Prêmio Inovação em Gestão Educacio-
nal 2013, sobretudo no que tange a cerim nia de premiação e a a vidade forma va, 
em seus aspectos técnicos, administra vos e nanceiros 2013;

III - prover o apoio administra vo necessário ao desenvolvimento dos 
trabalhos de convocação de reuniões, elaboração de atas, encaminhamento e divulga-
ção dos documentos produzidos; e

IV - escolher os membros que farão parte da Comissão Julgadora do Prêmio. 

Seção II
Da Comissão Julgadora do Prêmio

Art. 18. A Comissão Julgadora será composta por especialistas indicados 
pela Comissão Organizadora do Prêmio Inovação em Gestão Educacional 2013, nome-
ados por Portaria Ministerial, e pesquisadores e técnicos indicados pelas diretorias do 
INEP, nomeados por Portaria do INEP.

Parágrafo único. Subcomissões serão formadas a par r da Comissão Jul-
gadora subdividida conforme grupos temá cos descritos nos incisos I a IV do ar go 9º, 
para os quais serão aceitas inscrições de experiências.

Art. 19. São atribuições das Subcomissões a análise, pontuação e emis-
são de parecer, na etapa 2 do processo de seleção, conforme disposto no inciso II do 
ar go 24 desta Portaria, sobre as experiências do grupo temá co para o qual foram 
designadas.

Art. 20. É atribuição de cada Subcomissão aprovar até 5 (cinco) experi-
ências distribuídas nos quatro grupos temá cos, segundo o estabelecido nos Capítulos 
IV e V desta Portaria. 

Parágrafo único. As 20 (vinte) experiências que forem avaliadas in loco 
serão analisadas pelos membros da Comissão Julgadora.

Art. 21. A par cipação na Comissão Julgadora será considerada a vidade 
de relevante interesse público.

Parágrafo único. Os especialistas que par ciparem da Comissão Julgado-
ra serão remunerados por meio do Auxilio Avaliação Educacional (AAE), de acordo com 
o art. 2º da Portaria INEP nº 256 de 14 de maio de 2013.

CAPÍTULO IV
DA SELEÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS

Seção I
Critérios Gerais

Art. 22. As experiências inscritas serão avaliadas e pré-classi cadas em 
caráter eliminatório e classi catório, de acordo com os seguintes critérios gerais, apon-
tados por indicadores qualita vos e quan ta vos claramente de nidos:

I - e cácia e relevância - resultados que contribuem com o alcance de 
pelo menos uma das metas do PNE e das diretrizes do Plano de Metas Compromisso 
Todos pela Educação; 

II - impacto posi vo na situação educacional do município, comprovado 
por indicadores;

III - introdução de inovações em relação às prá cas de gestão anteriores;
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IV- intencionalidade e contextualização - inicia va do órgão gestor, co-
nhecimento da realidade local para o desenho da experiência e perspec va de con -
nuidade da experiência; 

V - abrangência - percentual de pessoas e unidades escolares bene ciadas.
VI - controle, transparência e e ciência no uso dos recursos; e
VII - fortalecimento da gestão democrá ca e integrada.

Art. 23. A experiência será considerada pré-classi cada e poderá seguir 
para a etapa de avaliação in loco caso obtenha, conforme disposto no ar go 22, o míni-
mo de 1(um) ponto em cada critério, e média de no mínimo 21 (vinte e um) pontos no 
conjunto dos critérios por membro da Subcomissão.

Parágrafo único. Integrarão o Banco de Experiências, as inicia vas indica-
das pela Comissão Julgadora do Prêmio Inovação em Gestão Educacional 2013.

Seção II
Do Processo

Art. 24. O processo de seleção das experiências inscritas será realizado 
em 4 (quatro) etapas:

I - etapa 1: As experiências recebidas passarão por uma triagem realizada 
por técnicos do INEP, na qual serão observados os seguintes critérios: tempo mínimo 
de 18 (dezoito) meses de implementação da experiência, e o preenchimento completo 
e correto do formulário de inscrição. As experiências que forem aprovadas nessa fase 
serão encaminhadas para a etapa seguinte; 

II - etapa 2: A Comissão Julgadora, dividida em Subcomissões, pontuará 
as experiências dos respec vos grupos temá cos em até 5 (cinco) pontos (valores in-
teiros) por critério, conforme de nido no ar go 22, para selecionar até 20 (vinte) expe-
riências inovadoras entre as pré-classi cadas, sendo 5 (cinco) em cada grupo temá co, 
assegurando, nesta etapa, a par cipação de todas as regiões do país. 

§ 1º Caso haja mais de uma experiência inscrita, por município, aprovada 
na etapa 2, apenas uma será considerada apta para a etapa 3, referente à avaliação in 
loco, cando sob responsabilidade da Comissão Julgadora esta decisão. As inscrições 
excedentes aprovadas e indicadas por esta comissão constarão no Banco de Experiên-
cias do Laboratório.

§ 2º Para a avaliação in loco não será aceita a subs tuição da experiência 
inscrita pela secretaria de educação do município e selecionada pela Comissão Julgado-
ra. Caso isso ocorra e seja indicado pelos relatórios de avaliação in loco, a experiência 
do município será automa camente desclassi cada pela Comissão Organizadora do 
Prêmio Inovação 2013, não passando para a próxima etapa. 

III- etapa 3: Os avaliadores, especialistas contratados pelo INEP por meio 
de edital público, realizarão visitas in loco às secretarias municipais de educação res-
ponsáveis pelas experiências selecionadas na etapa anterior para averiguação das in-
formações e elaboração de relatório de avaliação referente a cada experiência selecio-
nada pela Comissão Julgadora; e 

IV- etapa 4: A Comissão Julgadora, com base nos relatórios das avaliações 
in loco, aprovará até 10 (dez) experiências, disciplinada no ar go 27, que serão premia-
das pelo Ministério da Educação e seus parceiros.

Art. 25. O município deverá disponibilizar o acesso às informações no mo-
mento da avaliação inicial pela Comissão Julgadora, e no período de avaliação in loco.
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Art. 26. Não cabem recursos das decisões proferidas pelas Comissões em 
todas as etapas anteriores do processo sele vo.

CAPÍTULO V
DA PREMIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

Seção I
Da Premiação

Art. 27. Serão premiadas até 10 (dez) experiências nos quatro grupos 
temá cos, distribuídas na seguinte ordem:

I - 3 (três) experiências em Gestão Pedagógica;
II - 3 (três) experiências em Planejamento e Gestão (Democrá ca, Infra-

estrutura e Financeira);
III - 2 (duas) experiências em Gestão de Pessoas; e
IV - 2 (duas) experiências em Avaliação e Resultados Educacionais.
Parágrafo único. Caso não haja, em uma ou mais áreas, experiências clas-

si cadas como aprovadas pela Comissão Julgadora em número su ciente para a distri-
buição da quan dade de prêmios reservados ao grupo temá co, serão contempladas 
as aprovadas dos demais grupos e as premiações sobressalentes deverão ser redistri-
buídas pelos referidos grupos, conforme a ordem apresentada no caput deste ar go, 
até que todos os prêmios sejam distribuídos ou que todas as experiências aprovadas 
tenham sido contempladas.

Art. 28. Será oferecido a cada município com experiência premiada:
I - placa de premiação;
II - cer cado de recebimento do prêmio; e
III - evento forma vo promovido pela Comissão Organizadora do Prêmio 

ao dirigente municipal de educação que inscreveu a experiência e até 2 (dois) coorde-
nadores responsáveis pela experiência premiada, um dos quais, servidor do quadro 
efe vo da Rede.

Seção II
Da Publicação dos Resultados

Art. 29. O resultado da premiação será publicado no Diário O cial da 
União e estará disponível no portal do INEP (www.inep.gov.br) e nos portais do MEC, 
FNDE, UNDIME e UNESCO.

Seção III
Da Entrega do Prêmio

Art. 30. A solenidade de premiação ocorrerá em Brasília, em sessão públi-
ca, em dia, hora e local a serem oportunamente divulgados pelo Ministério da Educação.

Art. 31. O dirigente municipal de educação que inscreveu a experiência 
ou representante por ele designado, assim como os 2 (dois) coordenadores, serão con-
vidados a par cipar da cerim nia de premiação com despesas custeadas pela Comis-
são Organizadora.

Seção IV
Divulgação das Experiências

Art. 32. O município inscrito autoriza automa camente a divulgação da 
experiência.
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Art. 33. Todas as experiências premiadas farão parte do Banco de Expe-
riências do Laboratório e serão publicadas e divulgadas com destaque nos portais do 
MEC, INEP, FNDE, UNDIME e UNESCO.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 34. O calendário do Prêmio Inovação em Gestão Educacional 2013 e 
o guia do par cipante serão divulgados no sí o h p://laboratorio.inep.gov.br.

Art. 35. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação dessa Por-
taria serão dirimidos pela Comissão Organizadora do Prêmio Inovação em Gestão Edu-
cacional 2013.

Art. 36. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e cam 
revogadas todas as disposições em contrário.

 RC T  

ANEXO
rupos Temá cos do r mio nova o em gest o ducacional 

7 R TR     T  C R  T   -
C

est o edag gica  estabelecer como foco a aprendizagem, apontan-
do resultados concretos a a ngir

7  ampliar as possibilidades de perman ncia do educando sob responsa-
bilidade da escola para al m da ornada regular

8  valorizar a forma o ca, ar s ca e a educa o sica
9  garan r o acesso e perman ncia das pessoas com necessidades educa-

cionais especiais nas classes comuns do ensino regular
 promover a educa o infan l
 manter programa de alfabe za o de ovens e adultos

6  envolver todos os professores na discuss o e elabora o do pro eto 
pol co pedag gico

est o de essoas  estabelecer como foco a aprendizagem, apontando 
resultados concretos a a ngir

 ins tuir programa pr prio ou em regime de colabora o para forma-
o inicial e con nuada de pro ssionais da educa o

 implantar plano de carreira, cargos e salários para os pro ssionais 
da educa o

 valorizar o m rito do trabalhador da educa o
 dar consequ ncia ao per odo probat rio, tornando o professor efe vo 

estável ap s avalia o, de prefer ncia e terna ao sistema educacional local
7  incorporar ao n cleo gestor da escola coordenadores pedag gicos 

que acompanhem as di culdades enfrentadas pelo professor
8  ar regras claras, considerados m rito e desempenho, para nomea-

o e e onera o de diretor de escola
lane amento e est o  estabelecer como foco a aprendizagem, apon-

tando resultados concretos a a ngir
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6  matricular o aluno na escola mais pr ima da sua resid ncia
9  garan r o acesso e perman ncia das pessoas com necessidades educa-

cionais especiais nas classes comuns do ensino regular
 zelar pela transpar ncia da gest o p blica na área da educa o
 promover a gest o par cipa va na rede de ensino
 elaborar plano de educa o e instalar Conselho de duca o, quando 

ine istentes
 integrar os programas da área da educa o com os de outras áreas 

como sa de, esporte, assist ncia social, cultura
 fomentar e apoiar os conselhos escolares, envolvendo as fam lias dos 

educandos
6  transformar a escola num espa o comunitário e manter ou recuperar 

espa os p blicos da cidade que possam ser u lizados pela comunidade escolar
7  rmar parcerias e ternas  comunidade escolar

valia o e resultados educacionais

 estabelecer como foco a aprendizagem, apontando resultados concre-
tos a a ngir

 alfabe zar as crian as at , no má imo, os oito anos de idade, aferindo 
os resultados por e ame peri dico espec co

 acompanhar cada aluno da rede individualmente, mediante registro 
da sua frequ ncia e do seu desempenho em avalia ões

 combater a repet ncia, pela ado o de prá cas como aulas de refor o 
no contraturno, estudos de recupera o e progress o parcial

 combater a evas o pelo acompanhamento individual das razões da 
n o-frequ ncia do educando e sua supera o

9  divulgar na escola e na comunidade os dados rela vos  área da edu-
ca o, com nfase no ndice de esenvolvimento da duca o Básica - B

 acompanhar e avaliar, as pol cas p blicas na área de educa o e 
garan r condi ões de con nuidade das a ões efe vas

_____
NOTA:
Encontram-se na Col. Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Cons tuição Federal à pág. 25 do vol. 15;
Lei nº 10.172/01 à pág. 43 do vol. 28;
Decreto nº 6.094/07 à pág. 68 do vol. 34;
Portaria MEC nº 2/06 à pág. 91 do vol. 33.

______________________________

prova o Regulamento do r mio rofessores do Brasil - 7ª di o

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 87, parágrafo único, inciso I da Cons tuição e tendo em vista as delibera-
ções da Comissão Organizadora Nacional do “Prêmio Professores do Brasil - 7ª Edição , 
resolve:
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Art. 1º - Fica aprovado o Regulamento do “Prêmio Professores do Brasil - 
7ª Edição  na forma do Anexo a esta Portaria.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 RC T  

ANEXO
REGULAMENTO DO PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL - 7ª EDIÇÃO

O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC), por meio da Secretaria de Educação 
Básica - SEB e em parceria com a Fundação SM, o Ins tuto Votoran m, a Associação 
Brasileira de Editores de Livros Escolares - Abrelivros, a Fundação Volkswagen, o Con-
selho Nacional dos Secretários de Educação - CONSED, a União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação - UNDIME, a Organização das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura - UNESCO, a Organização dos Estados Ibero-Americanos para a 
Educação, a Ciência e a Cultura - OEI e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior - CAPES, aqui denominados “ins tuições parceiras , resolve tornar 
pública a realização do “Concurso Prêmio Professores do Brasil - 7ª Edição , mediante 
as regras estabelecidas neste regulamento.

CAPÍTULO I
DO PRÊMIO

Art. 1º - O Prêmio Professores do Brasil, ins tuído pelo MEC e oferecido 
pelas ins tuições parceiras, obje va reconhecer o mérito de professores pela contri-
buição dada à melhoria da qualidade da Educação Básica por meio do desenvolvimento 
de experiências pedagógicas bem sucedidas.

Art. 2º - O Prêmio consiste na seleção e premiação de experiências peda-
gógicas desenvolvidas por professores das escolas públicas, ins tuições educacionais 
comunitárias, lantrópicas e confessionais, conveniadas aos sistemas públicos de ensi-
no, em uma das etapas da Educação Básica que, comprovadamente, tenham do êxito, 
considerando as diretrizes propostas no Plano de Metas Compromisso Todos pela Edu-
cação, ins tuído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, no contexto do Plano de 
Desenvolvimento da Educação -PDE, e os critérios estabelecidos neste Regulamento.

Art. 3º - São obje vos do Prêmio:
I - reconhecer o trabalho dos professores das redes públicas, ins tuições 

educacionais comunitárias, lantrópicas e confessionais, conveniadas aos sistemas pú-
blicos de ensino que, no exercício da a vidade docente, contribuam de forma relevante 
para a qualidade da Educação Básica no Brasil;

II - resgatar e valorizar o papel dos professores como agentes fundamen-
tais no processo forma vo das novas gerações;

III - dar visibilidade às experiências pedagógicas conduzidas pelos pro-
fessores, e que sejam passíveis de adoção por outros professores e pelos sistemas de 
ensino; e

IV - es mular a par cipação dos professores como sujeitos a vos na im-
plementação do Plano de Desenvolvimento da Educação.
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Art. 4º - São categorias de premiação:
I - Temas Livres:
II - Temas Especí cos:

Art. 5º - São subcategorias da Categoria Temas Livres:
a) Educação Infan l;
b) séries/anos Iniciais do Ensino Fundamental;
c) séries/anos Finais do Ensino Fundamental; e
d) Ensino Médio.

Art. 6º - São subcategorias da Categoria Temas Especí cos:
a) Educação Integral e Integrada;
b) Ciências para os anos iniciais;
c) Alfabe zação nos anos iniciais do Ensino Fundamental;
d) Educação Digital ar culada ao desenvolvimento do currículo.

Art. 7º - Serão premiados 5 (cinco) professores em cada uma das 8 (oito) 
subcategorias, totalizando 40 experiências selecionadas.

§ 1º - Em cada subcategoria deverá ser premiado 1 (um) professor por 
região geográfica do país.

§ 2º - As experiências apresentadas na Categoria Temas Específicos 
deverão estar articuladas às políticas ou aos programas do Ministério da Educação, 
conforme os critérios estabelecidos neste Regulamento.

CAPÍTULO II
DA CANDIDATURA

Art. 8º - Poderão candidatar-se ao Prêmio Professores do Brasil - 7ª Edi-
ção, professores da Educação Básica no exercício da a vidade docente em estabeleci-
mentos escolares dos sistemas públicos de ensino e das ins tuições educacionais co-
munitárias, lantrópicas e confessionais, conveniadas aos sistemas públicos de ensino.

§ 1º - Os projetos premiados nas edições anteriores não poderão 
concorrer nesta edição do Prêmio Professores do Brasil.

§ 2º - Experiências institucionais ou desenvolvidas por toda a escola 
poderão concorrer ao Prêmio.

§ 3º - Deverão ser inscritas por somente um dos professores envolvidos 
as experiências desenvolvidas na turma ou em uma das turmas em que coordenou o 
trabalho.

§ 4º - Apenas poderão ser inscritas experiências com resultados 
comprovados durante o ano letivo de 2012 ou 2013 até a data de início da inscrição.

Art. 9º - Cada candidato só poderá concorrer com uma experiência, so-
mente em uma das categorias e em uma das subcategorias previstas no art. 5º deste 
Regulamento.

§ 1º - O autor deverá indicar no formulário eletr nico de inscrição a cate-
goria e a subcategoria à qual estará concorrendo, sob pena de desclassi cação.

§ 2º - Em caso de mais de um autor, receberá a premiação apenas o 
professor que inscreveu a experiência e que foi indicado no formulário eletr nico de 
inscrição como autor principal, não cabendo ao MEC nem às ins tuições parceiras ne-
nhuma responsabilidade pela divisão de prêmios.
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CAPÍTULO III
DA INSCRIÇÃO

Art. 10 - A inscrição do candidato no Prêmio Professores do Brasil - 7ª 
Edição ocorrerá em 2 (duas) etapas:

I - preenchimento e envio, via internet, do formulário de inscrição apre-
sentado no endereço premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br; e

II - envio, por via postal (SEDEX ou normal com Aviso de Recebimento), 
do relato da experiência, conforme disposto no § 1º do art. 11.

§ 1º - O prazo para essa etapa de inscrição via Internet será de 26 de 
agosto a 30 de outubro de 2013, conforme horários a serem indicados na página 
específica.

§ 2º - O envio do relato de que trata o inciso II do caput deverá ser feito 
entre 26 de agosto e 30 de outubro de 2013.

§ 3º - Para verificação do cumprimento do prazo estabelecido será 
considerada a data impressa no carimbo postal.

§ 4º - Somente serão validados relatos de experiências cujos formulários de 
inscrição forem preenchidos e enviados via Internet no prazo indicado no § 1º deste artigo.

Art. 11 - Para ns de cumprimento ao disposto no inciso I do art. 10, o 
candidato deverá preencher todos os campos do formulário de inscrição.

§ 1º - O relato da experiência a ser preenchido no formulário eletr nico 
corresponde à estrutura de um documento digitado em fonte Arial, tamanho 12, 
espaço simples, contendo no máximo 10 (dez) páginas de papel tamanho A4, não 
computando nesse cálculo as páginas referentes aos seguintes itens: capa, folha de 
rosto, sumário, síntese da experiência e anexos.

§ 2º - A quantidade de páginas refere-se à escrita contínua, sem quebra 
de páginas ou inserção de fotos, imagens e cópias de produções de alunos, que 
somente devem constar nos anexos.

Art. 12 - Para ns de cumprimento ao disposto no inciso II do art. 10, o 
candidato deverá cer car-se de que o material a ser enviado contem os seguintes 
documentos:

I - cópia da carteira de iden dade e cópia do CPF;
II - declaração fornecida pela secretaria da escola na qual a experiência 

foi realizada, atestando que o professor está em efe vo exercício da a vidade docente 
naquela ins tuição;

III - 2 (duas) vias impressas do relato da experiência, de teor idên co ao 
declarado no formulário eletr nico;

IV - assinatura no m de ambas as vias (com rubrica em todas as pági-
nas); e

V - documentação que comprove a realização do trabalho, evidenciando 
sua qualidade e resultados ob dos, como por exemplo ar gos e matérias publicadas 
em jornais, revistas e Internet, esta s cas que demonstrem efe vas melhoras nos in-
dicadores educacionais de acesso, de permanência e de rendimento dos alunos en-
volvidos, registro fotográ co ou videográ co (em DVD ou CD) de materiais didá cos 
produzidos ou das a vidades realizadas com os alunos.

§ 1º - A inscrição será invalidada se o candidato não enviar todos os 
documentos acima especificados.
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§ 2º - O candidato não deverá enviar os materiais didáticos produzidos, 
bem como o original dos documentos pessoais.

§ 3º - Os materiais didáticos deverão ser representados em fotografias, 
imagens, desenhos ou outra forma gráfica.

§ 4º - Nenhum documento ou material será devolvido ao candidato.

Art. 13 - Em caso de descumprimento do disposto no art. 10, a inscrição 
do candidato será invalidada.

§ 1º - O MEC não se responsabiliza pelo não recebimento de 
inscrição por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores que 
impossibilitem a transferência eletr nica das informações.

§ 2º - A inscrição corresponderá à aceitação, pelos autores, das 
disposições do presente Regulamento e, inclusive, da autorização para publicação e 
uso de imagem pelo MEC e instituições parceiras.

CAPÍTULO IV
DO ENVIO DO MATERIAL

Art. 14 - Uma vez cumprido o disposto no Capítulo IV, os candidatos ao 
Prêmio Professores do Brasil - 7ª Edição deverão enviar o material até o dia 30 de outu-
bro de 2013 para o seguinte endereço: PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL - 7ª EDIÇÃO 
PRONECIM - Programa Núcleo de Estudos de Ciência e Matemá ca CAVG - Conjunto 
Agrotécnico Visconde da Graça, Rua Ildefonso Simões Lopes, 2791 - Bairro Sanga Funda 
CEP: 96060-290 - Pelotas - RS - Brasil

§ 1º - O material deverá ser enviado por via postal, por meio de SEDEX 
ou carta com aviso de recebimento - AR, desde que postado para o PRONECIM dentro 
do prazo fixado acima.

§ 2º - A inscrição será invalidada se o material não for postado até o 
prazo fixado.

§ 3º - Para verificação do cumprimento do prazo estabelecido será 
considerada a data impressa no carimbo postal.

§ 4º - O MEC não se responsabiliza pelo extravio do material enviado 
pelos professores ou, ainda, por danos ocorridos durante o processo de transporte.

Art. 15 - O envio do material é individual e cada envelope deve corres-
ponder somente a um trabalho.

Parágrafo único - Trabalhos diversos, mesmo que de autores diferentes, 
serão desclassi cados caso sejam enviados à Comissão em um mesmo envelope.

Art. 16 - O material a ser enviado deverá ser embalado em um único 
envelope, pacote ou caixa e lacrado, para evitar extravios.

Parágrafo único - Os anexos que compõem a experiência deverão ser de-
vidamente relacionados, iden cados e discriminados.

CAPÍTULO V
DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO

Art. 17 - A avaliação e a seleção das experiências serão de responsabi-
lidade da Comissão Julgadora Nacional, que selecionará 40 (quarenta) experiências, 
conforme o art. 7º deste Regulamento.
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Parágrafo único - A ordem de classi cação só será conhecida durante a 
cerim nia de premiação.

CAPÍTULO VI
DA COMISSÃO JULGADORA NACIONAL

Art. 18 - A Comissão Julgadora Nacional será cons tuída mediante Porta-
ria do Ministro de Estado da Educação.

Parágrafo único - Os componentes da Comissão Julgadora Nacional serão 
indicados pelo MEC e ins tuições parceiras.

Art. 19 - A Comissão Julgadora Nacional se dissolverá após a solenidade 
de entrega dos prêmios.

CAPÍTULO VII
DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Art. 20 - A seleção das experiências considerará os seguintes critérios de 
avaliação:

I - qualidade da experiência inscrita, no que se refere a:
a) clareza e obje vidade do relato da experiência;
b) clareza e obje vidade do conteúdo exposto;
c) respeito às normas da Língua Portuguesa; e 
d) consistência pedagógica e conceitual.
II - atendimento aos obje vos do Plano de Desenvolvimento da Educação 

- PDE, promovendo:
a) o sucesso escolar dos alunos e a qualidade da aprendizagem;
b) a permanência do aluno na escola, a par r de prá cas que favoreçam 

o sucesso escolar dos alunos e que reduzam a repetência, o abandono e a evasão;
c) a par cipação da família no processo de aprendizagem dos alunos e a 

abertura da escola à comunidade na qual ela está inserida;
d) a inclusão educacional, social, racial e digital; e
e) a formação é ca, ar s ca, cultural e cidadã dos alunos.
III - contextualização, entendida aqui como a descrição do espaço esco-

lar, as peculiaridades e a realidade sociocultural e econ mica da comunidade na qual 
a escola está inserida.

IV - potencial de aplicabilidade da experiência em outras realidades edu-
cacionais.

CAPÍTULO VIII
DA PREMIAÇÃO

Art. 21 - Os autores das experiências selecionadas pela Comissão Julga-
dora Nacional, independentemente da categoria em que concorrerem, receberão a 
importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), troféu e cer cados expedidos pelas ins -
tuições parceiras do Prêmio.

§ 1º - Os primeiros colocados em cada uma das 8 subcategorias citadas 
nos artigos 5 e 6 deste regulamento serão conhecidos na data de realização da 
cerim nia de premiação e receberão, adicionalmente, a importância de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais).
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§ 2º - Os prêmios dos professores serão pagos pelos parceiros Fundação 
SM, Fundação Volkswagen, Abrelivros e Instituto Votorantim.

Art. 22 - As escolas nas quais foram desenvolvidas as experiências sele-
cionadas serão premiadas com placa comemora va fornecida pelos parceiros Funda-
ção SM, Fundação Volkswagen, Abre-livros e Ins tuto Votoran m.

Art. 23 - A critério da Comissão Julgadora Nacional poderão ser selecio-
nadas experiências para receber Premiação Especial.

Art. 24 - Os professores premiados serão destacados para:
I - par cipar do Seminário ou Cerim nia de Premiação, em Brasília, com 

as despesas de passagem, hospedagem e alimentação custeadas pelo MEC;
II - par cipar do programa Sala de Professor e Salto para o Futuro da TV 

Escola, com gravações em Brasília e no Rio de Janeiro, respec vamente;
III - ter suas experiências relatadas em interprogramas da TV Escola e 

publicadas na Revista TV Escola on-line e Portal do Professor;
IV - compor a Rede de Professores da TV Escola, Portal do Professor e 

demais frentes da Coordenação-Geral de Mídias e Conteúdos Digitais - CGMID;
V - ter suas experiências publicadas na Rede Social do PPB.

Art. 25 - Os 40 (quarenta) premiados serão convidados a produzir um 
vídeo de até três minutos sobre o seu projeto, que será postado «Youtube» e ligado à 
«Fan Page» do PPB.

Parágrafo único - O vídeo que ob ver o maior número de opções «Cur-
r» no «Facebook» será o premiado na categoria Júri Popular e receberá um prêmio 

extra da TV Escola e parceiros.

CAPÍTULO IX
DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL E DA ENTREGA DOS PRÊMIOS

Art. 26 - A divulgação o cial do resultado nal do Prêmio Professores do 
Brasil - 7ª Edição ocorrerá em novembro de 2013, a cargo da Secretaria de Educação 
Básica, por meio de publicação no Diário O cial da União e nos sí os eletr nicos das 
ins tuições promotoras do Prêmio.

Art. 27 - A cerim nia de premiação terá lugar em sessão pública, em 
data, local e horário a serem de nidos, como parte da programação do Seminário Pro-
fessores do Brasil, organizado pelo MEC e ins tuições parceiras.

§ 1º - O Seminário Professores do Brasil tem os seguintes objetivos:
I - valorizar e divulgar o trabalho dos docentes premiados;
II - promover o intercâmbio das experiências vencedoras e a re exão so-

bre a prá ca pedagógica; e
III - fortalecer a educação básica em todas as suas etapas.
§ 2º - Os premiados e o diretor ou representante da escola premiada têm 

participação assegurada no Seminário, com passagens e hospedagem custeadas pelo 
Ministério da Educação.
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CAPÍTULO X
DOS DIREITOS AUTORAIS

Art. 28 - A formalização da inscrição no Prêmio Professores do Brasil pelo 
par cipante, implica, em caráter irrevogável, irretratável e gratuito:

I - a cessão total, para o MEC e para as ins tuições parceiras do Prêmio, 
dos direitos patrimoniais de autor sobre todas e quaisquer obras intelectuais criadas e 
produzidas no âmbito do Prêmio, concluídas ou inacabadas, em qualquer formato ou 
suporte;

II - a autorização de uso de nome, voz, apelido, imagem, dados escolares, 
pro ssionais ou biográ cos, depoimentos e entrevistas, em todas e quaisquer ações e 
a vidades relacionadas ao Prêmio, ou para ns acadêmicos, educacionais e cien cos 
e em quaisquer materiais relacionados à sua implementação e divulgação, bem como 
de seus resultados, sem qualquer restrição de espaço, idioma, número de impressões, 
reimpressões, quan dade de exemplares, número de emissões, transmissões, retrans-
missões, edições, reedições, divulgações ou veiculações.

§ 1º - As obras e os direitos de que tratam os incisos do caput poderão 
ser usados pelo MEC e pelos parceiros, direta ou indiretamente, total ou parcialmente, 
por si ou por terceiros, em conjunto ou separadamente, inclusive com outros direitos 
de terceiros, obras intelectuais, materiais e suportes, para os ns acima previstos, em 
qualquer mídia ou meio sico, visual ou sonoro, inclusive eletr nico, digital, redes de 
computadores, cabo, bra ó ca, rádio, os telef nicos, sistemas de comunicação mó-
vel, inclusive de telefonia celular, satélite ar cial, alto-falantes ou sistemas análogos, 
ondas e quaisquer outros existentes.

§ 2º - A cessão e a autorização de que tratam os incisos do caput serão 
válidas e e cazes no Brasil ou fora dele, pelo prazo de 25 (vinte e cinco) anos, a contar 
de 26 de agosto de 2013.

Art. 29 - Ao inscrever-se, o par cipante autoriza também que as entre-
vistas e depoimentos que porventura sejam por ele concedidos ao MEC ou a terceiros 
contratados pelo MEC e pelos parceiros em virtude do Prêmio sejam reproduzidos por 
estas en dades, por si ou por terceiros e divulgados nos materiais, suportes, mídias e 
meios indicados neste regulamento.

Art. 30 - A disposição, diagramação, ordenação, compactação, compila-
ção, edição, organização ou editoração das obras e a u lização de uso de que tratam 
o art. 28 poderão ser realizadas pelo MEC e pelos parceiros, a seu exclusivo critério.

Art. 31 - O MEC e seus parceiros reservam-se o direito de, a seu exclusivo 
critério, não fazer uso das obras e dos direitos de que trata o art. 28.

Art. 32 - O MEC e seus parceiros poderão ceder a terceiros os direitos 
de que trata o art. 28, de modo a permi r que as obras os direitos sejam usados, total 
ou parcialmente, por suas mantenedoras ou pelo Poder Público em qualquer de suas 
esferas, desde que para realização de ações e a vidades rela vas ao Prêmio.

Art. 33 - O MEC e os parceiros eximem-se de toda e qualquer responsa-
bilidade decorrente do uso indevido por terceiros, no todo ou em parte, dos projetos 
ou dos direitos bem como de quaisquer suportes, materiais, mídias e meios em que 
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eles estejam incluídos, inclusive mediante sua reprodução ou divulgação, no todo ou 
em parte, em sí os eletr nicos ou redes sociais como “Orkut , “You-Tube , “Facebook , 
“Twi er , bem como em blogs, comunidades virtuais e sí os desta natureza.

Art. 34 - Caberá ao par cipante a responsabilidade exclusiva e integral 
pela autoria dos projetos inscritos, bem como por eventuais violações a direitos de 
autor decorrentes de sua par cipação no Prêmio.

Art. 35 - Os professores inscritos passarão a fazer parte do cadastro do 
MEC e dos parceiros para ns de pesquisa e mapeamento da educação brasileira.

Art. 36 - O disposto neste capítulo não compreende qualquer u lização 
comercial dos projetos e dos direitos.

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 37 - Caberá aos par cipantes a responsabilidade exclusiva e integral 
pelo uso de textos, imagens e outros recursos que acompanhem o seu trabalho.

Art. 38 - A documentação e o material que integrar os trabalhos enviados 
não serão devolvidos aos seus autores, cabendo ao MEC a decisão de arquivá-los ou 
descartá-los.

Art. 39 - As decisões tomadas pela Comissão Julgadora Nacional, rela -
vas à seleção nal das experiências inscritas, assim como as decisões quanto aos casos 
omissos neste Regulamento, são de ni vas, irrecorríveis e de inteira responsabilidade 
das ins tuições promotoras do Prêmio representadas pela Secretaria de Educação Bá-
sica.

Art. 40 - Fica eleito o foro da Seção Judiciária do Distrito Federal, da Jus-
ça Federal, para dirimir quaisquer controvérsias surgidas em decorrência do Prêmio

_____
NOTA:
Encontram-se na Col. Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Cons tuição Federal à pág. 25 do vol. 15;
Decreto nº 6.094/07 à pág. 68 do vol. 34.

______________________________

ns tui o rograma uero ser professor  uero ser cien sta

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 87, parágrafo único, inciso I e IV, da Cons tuição, resolve:

 Art. 1º Fica ins tuído o Programa “ uero ser professor  “ uero ser cien-
sta , com as nalidades de despertar vocações docente e cien ca e de incen var 

talentos potenciais entre estudantes das redes públicas de educação básica, mediante 
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a par cipação em a vidades de monitoria e de pesquisa cien ca e tecnológica, orien-
tadas por docente quali cado ou por bolsista de programas de formação e valoriza-
ção docente fomentados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior-CAPES. 

§ 1º Os estudantes das redes públicas de educação básica que podem 
participar do Programa devem estar regularmente matriculados no ensino médio ou 
nas séries finais do ensino fundamental, exigida para estes premiação em Olimpíadas 
Científicas de âmbito nacional ou participação em programas apoiados pela CAPES.

 § 2º As ins tuições apoiadas pela CAPES e par cipantes do Programa 
« uero ser professor» « uero ser cien sta» deverão ar cular-se com as secretarias esta-
duais e municipais de educação com a nalidade de acompanhar as ações do Programa. 

Art. 2º As a vidades desenvolvidas pelos estudantes no Programa « ue-
ro ser professor» « uero ser cien sta» poderão ser integradas às propostas de cada 
programa fomentado pela CAPES. 

Parágrafo único. As a vidades de que trata o caput deverão resguardar 
as caracterís cas e peculiaridades dos projetos fomentados pela CAPES e serão com-
plementares à formação pra cada nas escolas da rede pública de educação básica. 

Art. 3º As atribuições dos estudantes e as condições de adesão e de par-
cipação no Programa “ uero ser professor  “ uero ser cien sta , serão de nidas em 

Regulamento próprio a ser editado em ato conjunto pela Secretaria de Educação Básica 
e a CAPES.

 Art. 4º A coordenação, gestão e acompanhamento das ações do Progra-
ma serão compar lhadas entre a CAPES e a Secretaria de Educação Básica do Ministé-
rio da Educação. 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

 RC T  

______________________________

ltera a ortaria C n  867, de  de ulho de 

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 87, inciso II, parágrafo único da Cons tuição, e considerando o disposto 
nas Leis nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e nº 12.801, de 24 de abril de 2013, bem 
como no art. 2º do Decreto nº 6.094 de 2007, resolve:

Art. 1º - A Portaria MEC nº 867, de 4 de julho de 2012, passa a vigorar 
com as seguintes alterações:

“Art. 1º - ..........................................................
§ 1º - A pactuação com cada ente federado será formalizada em 

instrumento próprio a ser disponibilizado pelo MEC.
«§ 2º - No âmbito da Educação Básica, será assegurada, de acordo com 

o ar go 210 da Cons tuição Federal, e da Resolução CNE/CEB nº 5, de 22 de junho de 
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2012, às comunidades indígenas a u lização de suas línguas maternas e processos pró-
prios de aprendizagem, quando couber, em ações a serem regulamentadas em portaria 
especí ca.» (NR)

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

 RC T  

_____
NOTA:
Encontram-se na Col. Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Cons tuição Federal à pág. 25 do vol. 15;
Lei nº  9.394/96 á pág. 52 do vol. 22/23;
Lei nº 12.801/13 à pág. 27 deste volume;
Decreto nº 6.094/07 à pág. 68 do vol. 34;
Portaria MEC nº 867/12 à pág. 116 do vol. 39;
Resolução CNE/CEB nº 5/12 à pág. 180 do vol. 39.

______________________________

ns tui a o aberes nd genas na scola

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Cons tuição, e considerando a Lei nº 
12.801, de 24 de abril de 2013, o art. 5º, inciso II, c/c o art. 14, do Decreto nº 6.861, 
de 27 de maio de 2009, e a Portaria MEC nº 867, de 4 de julho de 2012, alterada pela 
Portaria MEC nº 977, de 3 de outubro de 2013, que ins tuiu o Pacto Nacional pela Al-
fabe zação na Idade Certa, resolve:

Art. 1º - Fica ins tuída a Ação Saberes Indígenas na Escola como uma 
das ações do Programa Nacional dos Territórios Etnoeducacionais, por meio do qual o 
Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação Con nuada, Alfabe-

zação, Diversidade e Inclusão-SECADI/MEC, e em regime de colaboração com estados, 
Distrito Federal, municípios e ins tuições de ensino superior rea rma o compromisso 
com a educação escolar indígena na educação básica.

Art. 2º - São obje vos da Ação Saberes Indígenas na Escola:
I - promover a formação con nuada de professores que atuam na educa-

ção escolar indígena na educação básica;
II - oferecer recursos didá cos e pedagógicos que atendam às especi-

cidades da organização comunitária, do mul linguismo e da interculturalidade que 
fundamentam os projetos educa vos nas comunidades indígenas;

III - oferecer subsídios à elaboração de currículos, de nição de metodo-
logias e processos de avaliação que atendam às especi cidades dos processos de letra-
mento, numeramento e conhecimentos dos povos indígenas;

IV - fomentar pesquisas que resultem na elaboração de materiais didá -
cos e paradidá cos em diversas linguagens, bilíngues e monolíngues, conforme a situ-
ação sociolinguís ca e de acordo com as especi cidades da educação escolar indígena.

Parágrafo único - Nos processos próprios de ensino e aprendizagem será 
respeitado o princípio con do no § 2º do ar go 210 da Cons tuição Federal.
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Art. 3º - A Ação Saberes Indígenas na Escola ocorrerá em parceria com 
ins tuições públicas de ensino superior, de nidas pelo Ministério da Educação, que 
possuam reconhecida experiência na área de pesquisa e formação de professores in-
dígenas. 

Art. 4º - A Ação Saberes Indígenas na Escola obedecerá às diretrizes do 
Pacto Nacional pela Alfabe zação na Idade Certa, podendo u lizar de ações comple-
mentares, de acordo com as especi cidades da educação escolar indígena.

Art. 5º - Fica a Secretaria de Educação Con nuada, Alfabe zação, Diversi-
dade e Inclusão (SECADI) designada a de nir as diretrizes complementares para imple-
mentação da Ação Saberes Indígenas na Escola.

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

ALOIZIO MERCADANTE OLIVA

_____
NOTA:
Encontram-se na Col. Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Cons tuição Federal à pág. 25 do vol. 15;
Lei nº 12.801/13 à pág. 27deste volume;
Decreto nº 6.861/09 à pág. 82 do vol. 36;
Portaria MEC nº 867/12 à pág. 116 do vol. 39;
Portaria MEC nº 977/13 à pág. 103 deste volume.

______________________________

ns tui o rograma acional dos Territ rios tnoeducacionais - T

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe 
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Cons tuição, considerando o dispos-
to nos arts. 78 e 79 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no Decreto nº 26, de 
4 de fevereiro de 1991, no Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004, e tendo em vista o 
Decreto nº 6.861, de 27 de maio de 2009, e a Resolução CNE/CEB nº 5, de 22 de junho 
de 2012, resolve:

Art. 1º - Fica ins tuído o Programa Nacional dos Territórios Etnoeduca-
cionais - PNTEE, que consiste em um conjunto ar culado de ações de apoios técnico e 

nanceiro do Ministério da Educação - MEC aos sistemas de ensino, para a organização 
e o fortalecimento da Educação Escolar Indígena, conforme disposto no Decreto nº 
6.861, de 27 de maio de 2009.

Art. 2º - Os territórios etnoeducacionais são espaços ins tucionais em 
que os entes federados, as comunidades indígenas, as organizações indígenas e indige-
nistas e as ins tuições de ensino superior pactuam as ações de promoção da educação 
escolar indígena, efe vamente adequada às realidades sociais, históricas, culturais, 
ambientais e linguís cas dos grupos e comunidades indígenas.

§ 1º - Os territórios etnoeducacionais objetivam:
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I - ampliar e quali car a oferta da educação básica e superior para os 
povos indígenas;

II - fortalecer o regime de colaboração entre os sistemas de ensino, pro-
movendo a cultura do planejamento integrado e par cipa vo e o aprimoramento dos 
processos de gestão pedagógica, administra va e nanceira da educação escolar indí-
gena; e

III - garan r a par cipação dos povos indígenas nos processos de cons-
trução e implementação da polí ca de educação escolar indígena, observada a sua 
territorialidade e respeitando suas necessidades e especi cidades.

§ 2º - Será assegurado aos povos indígenas que optarem pela não 
participação em territórios etnoeducacionais o acesso ison mico às ações do Programa.

Art. 3º - São princípios do Programa Nacional dos Territórios Etnoeduca-
cionais - PNTEE os pressupostos para a educação escolar indígena estabelecidos pela 
Resolução CNE/CEB nº 5, de 22 de junho de 2012.

Art. 4º - O Programa Nacional dos Territórios Etnoeducacionais - PNTEE 
se organiza nos seguintes eixos:

I - gestão educacional e par cipação social:
a) apoio aos sistemas de ensino na implementação dos territórios etno-

educacionais;
b) oferta de cursos de formação con nuada para as equipes gestoras e 

técnicas dos sistemas de ensino, responsáveis pela gestão dos territórios etnoeduca-
cionais; e

c) apoio ao desenvolvimento de metodologias próprias para o monitora-
mento e avaliação dos planos de ação dos territórios etnoeducacionais.

II - pedagogias diferenciadas e uso das línguas indígenas:
a) apoio às escolas indígenas no desenvolvimento de currículos, de ni-

ção de metodologias e processos de avaliação que atendam às especi cidades dos pro-
cessos de letramento, numeramento e conhecimentos dos povos indígenas, por meio 
da ação de formação con nuada Saberes Indígenas na Escola;

b) fomento às pesquisas que resultem na elaboração e publicação de 
materiais pedagógicos, didá cos e paradidá cos, em diversas linguagens, bilíngues e 
monolíngues, conforme a situação sociolinguís ca e de acordo com as especi cidades 
da Educação Escolar Indígena, por meio do Saberes Indígenas na Escola;

c) disponibilização de materiais pedagógicos que contemplem as especi-
cidades socioculturais dos povos indígenas, as pedagogias próprias, a valorização e o 

uso das línguas indígenas e a sustentabilidade socioambiental;
d) oferta de cursos de formação inicial e con nuada dos professores in-

dígenas;
e) apoio e divulgação de inicia vas e experiências relevantes em educa-

ção escolar indígena;
f) disponibilização da legislação e dos atos norma vos que disciplinam a 

educação escolar indígena em línguas indígenas; e
g) fomento à oferta de educação integral nas escolas indígenas, ouvidas 

as comunidades.
III - memórias, materialidade e sustentabilidade:
a) apoio técnico e nanceiro aos sistemas de ensino para a estruturação 

da rede sica das escolas indígenas;
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b) promoção da inclusão digital, com a ampliação do acesso a computa-
dores e tecnologias digitais;

c) ampliação da oferta do transporte escolar intracampo, des nado às 
comunidades indígenas;

d) acompanhamento das polí cas de alimentação escolar des nadas às 
escolas indígenas para que se respeitem os hábitos e as preferências alimentares de 
suas respec vas comunidades; e

e) disponibilização de recursos especí cos para a melhoria das condições 
de funcionamento das escolas indígenas, da infraestrutura necessária para o acesso 
a água e saneamento, pequenas reformas, bem como ao desenvolvimento de suas 
prá cas culturais.

IV - educação de jovens e adultos, educação pro ssional e tecnológica:
a) apoio às redes de ensino para ampliação da oferta da educação de 

jovens e adultos;
b) apoio à elevação de escolaridade ar culada à formação técnica e pro-

ssional dos estudantes indígenas, por meio da rede de educação pro ssional e tecno-
lógica; e

c) implantação de campi e núcleos avançados da Rede Federal de Educa-
ção Pro ssional em Terras Indígenas mediante interesse das comunidades locais.

V - educação superior e pós-graduação:
a) fomento ao acesso e à permanência de estudantes indígenas na edu-

cação superior e pós-graduação, assegurando-lhes estruturas ins tucionais e pedagó-
gicas adequadas;

b) apoio a núcleos de estudo e pesquisa de ins tuições de ensino supe-
rior que desenvolvam projetos sobre educação escolar indígena e es mular o desen-
volvimento de pesquisas acerca dos territórios etnoeducacionais;

c) acompanhamento e avaliação dos programas de reservas de vagas em 
ins tuições de ensino superior e de concessão de bolsas des nados aos estudantes 
indígenas; e

d) promoção do desenvolvimento de a vidades de ensino, pesquisa e 
extensão que considerem demandas e necessidades das populações indígenas.

Art. 5º - O Programa Nacional dos Territórios Etnoeducacionais - PNTEE 
será implementado pelo Ministério da Educação e contará com o apoio técnico e nan-
ceiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

Art. 6º - O controle social das ações do Programa Nacional dos Territórios 
Etnoeducacionais - PNTEE será exercido, primordialmente, pela Comissão Nacional de 
Educação Escolar Indígena, ins tuída no âmbito do Ministério da Educação por meio da 
Portaria MEC nº 734, de 7 de junho de 2010.

Parágrafo único - Caberá à Secretaria de Educação Con nuada, Alfabe -
zação, Diversidade e Inclusão do MEC, ouvida a Comissão Nacional de Educação Escolar 
Indígena, a promoção de eventuais adequações ao Programa, de maneira a viabilizar o 
apoio técnico e nanceiro às ações elencadas nesta Portaria.

Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

 RC T  
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_____
NOTA:
Encontram-se na Col. Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Cons tuição Federal à pág. 25 do vol. 15;
Lei nº 9394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Decreto nº 6.861/09 à pág. 82 do vol. 36;
Resolução CNE/CEB nº 5/12 à pág. 180 do vol. 39.

______________________________

ns tui o acto acional pelo Fortalecimento do nsino dio e de ne suas diretrizes 
gerais, forma, condi ões e crit rios para a concess o de bolsas de estudo e pesquisa 

no mbito do ensino m dio p blico, nas redes estaduais e distrital de educa o

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e IV, da Cons tuição, e considerando o dis-
posto na Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, bem como no art. 
2º do Decreto nº 6.755 de 29 de janeiro de 2009, resolve:

Art. 1º - Fica ins tuído o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino 
Médio - Pacto, pelo qual o Ministério da Educação - MEC e as secretarias estaduais e 
distrital de educação assumem o compromisso com a valorização da formação con-

nuada dos professores e coordenadores pedagógicos que atuam no ensino médio 
público, nas áreas rurais e urbanas, em consonância com a Lei nº 9.394, de 1996, e com 
as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio, ins tuídas na Resolução CNE/CEB 
nº 2, de 30 de janeiro de 2012.

Parágrafo único - A adesão e a pactuação com cada secretaria estadual 
e distrital de educação e com as ins tuições de educação superior - IES públicas serão 
formalizadas por meio de módulo especí co a ser disponibilizado eletronicamente pelo 
MEC, no simec.mec.gov.br.

Art. 2º - O MEC prestará apoio técnico e nanceiro aos Estados e ao Dis-
trito Federal no âmbito do Pacto, o qual será realizado pelo Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação - FNDE, e ocorrerá por meio de suporte à formação con nua-
da dos professores e coordenadores pedagógicos do ensino médio.

§ 1º - O apoio técnico e financeiro de que trata o caput contemplará a 
concessão de bolsas de estudos e pesquisa para pro ssionais da educação, na forma 
estabelecida no art. 3º, § 7º, da Lei nº 5.537, de 1968, e o desenvolvimento de recursos 
didá cos e pedagógicos, entre outras medidas.

§ 2º - A formação a que se refere o caput ocorrerá em cursos de aperfei-
çoamento ou extensão nas IES públicas par cipantes do Pacto. 

Art. 3º - As ações do Pacto têm por obje vos:
I - contribuir para o aperfeiçoamento da formação dos professores e co-

ordenadores pedagógicos do ensino médio;
II - promover a valorização pela formação dos professores e coordenado-

res pedagógicos do ensino médio; e
III - rediscu r e atualizar as prá cas docentes em conformidade com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio - DCNEM.
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Art. 4º - A formação con nuada de professores e coordenadores pedagó-
gicos do ensino médio caracteriza-se por:

I - formação dos professores do ensino médio e coordenadores peda-
gógicos do ensino médio das escolas das redes de ensino par cipantes das ações do 
Pacto;

II - formação de orientadores de estudo; e
III - formação de formadores regionais.

Art. 5º - A gestão, o controle e a mobilização social da formação caracte-
rizam-se por:

I - de nição e disponibilização, pelo MEC, de um sistema de monitora-
mento; e

II - cons tuição de um arranjo ins tucional para gestão da formação, or-
ganizado na forma abaixo:

a) Comitê Gestor Nacional: responsável pela coordenação e avaliação 
das ações de formação em âmbito nacional, com par cipação de tulares e suplentes 
da Secretaria de Educação Básica - SEB, do MEC, representantes das IES e do Conselho 
Nacional dos Secretários Estaduais de Educação - Consed, além de representantes de 
outros órgãos e en dades que o Comitê julgar conveniente; 

b) Coordenação Estadual: responsável pela mobilização e proposição de 
soluções para temas estratégicos, composta, em cada Estado, por representante da 
Secretaria de Estado da Educação, da(s) IES formadora(s) em atuação no Estado e de 
outras en dades que a Coordenação julgar conveniente; e

c) Coordenação da Formação: a cargo da IES formadora e dos ar cula-
dores da Secretaria de Estado da Educação, que serão responsáveis pela gestão, pela 
supervisão e pelo monitoramento da formação no âmbito da rede estadual e distrital e 
pelo apoio à implementação das ações de formação con nuada nas escolas de ensino 
médio. 

Art. 6º - Caberá ao MEC: 
I - promover, em parceria com as IES, a formação dos formadores regio-

nais, dos orientadores de estudo, dos professores e dos coordenadores pedagógicos de 
ensino médio nas redes de ensino que aderirem ao Pacto; 

II - conceder, por meio do FNDE, bolsas de estudo para incen var a par-
cipação dos formadores regionais, dos orientadores de estudo, dos professores e dos 

coordenadores pedagógicos de ensino médio nas a vidades de formação nas redes de 
ensino que aderirem ao Pacto;

III - conceder, por meio do FNDE, bolsas de estudo e pesquisa para for-
madores, supervisores, coordenadores adjuntos e coordenadores gerais das IES e se-
cretarias estaduais e distrital par cipantes do Pacto; e

IV - fornecer digitalmente os materiais de formação às redes de ensino 
que aderirem ao Pacto.

Art. 7º - Caberá às IES:
I - realizar a gestão acadêmica e pedagógica do curso de formação;
II - selecionar os formadores que ministrarão o curso de formação aos 

formadores regionais;
III - assegurar espaço sico e material de apoio adequados para os en-

contros presenciais da formação;
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IV - cer car os formadores regionais, os orientadores de estudos, os 
professores e os coordenadores pedagógicos de ensino médio que tenham concluído 
o curso de formação; e

V - apresentar relatórios parciais e nais sobre a execução da formação, 
no modelo e dentro dos prazos es pulados pelo MEC.

Art. 8º - Caberá aos Estados e ao Distrito Federal:
I - aderir ao PAC;
II - promover a par cipação das escolas públicas, urbanas e rurais, de sua 

rede de ensino;
III - ins tuir e viabilizar o funcionamento do Comitê Estadual no âmbito 

do Estado ou Distrito Federal;
IV - gerenciar e monitorar a implementação das ações do Pacto em sua 

rede;
V - selecionar supervisor(es) para se dedicar(em) às ações do Pacto e 

alocar equipe necessária para a sua gestão, inclusive em suas unidades regionais; 
VI - selecionar formadores regionais para a sua rede de ensino e garan r 

a par cipação nos eventos de formação;
VII - assegurar espaço sico e material de apoio adequados para os en-

contros presenciais da formação dos orientadores de estudo pelos formadores regio-
nais;

VIII - selecionar orientadores de estudo de sua rede de ensino e garan r 
sua par cipação nos eventos de formação, quando necessário;

IX - fomentar e garan r a par cipação dos professores e coordenadores 
pedagógicos do ensino médio de sua rede de ensino nas a vidades de formação, sem 
prejuízo da carga horária em sala de aula; e

X - disponibilizar assistência técnica às escolas públicas na implementa-
ção do Pacto.

Art. 9º - A formação con nuada no âmbito do Pacto será ofertada por IES 
formadoras de nidas pelo MEC, ouvidas as secretarias estaduais e distrital de educação.

§ 1º - Os recursos para realização da formação serão alocados 
diretamente no orçamento das IES ou transferidos por meio de descentralizações, 
termos de compromisso ou outras formas de transferência.

§ 2º - As IES utilizarão os recursos referidos no parágrafo anterior 
exclusivamente para a implementação das atividades necessárias à formação, podendo 
aplicá-los, dentre outras, nas seguintes finalidades: material de consumo, contratação 
de serviços, pagamento de diárias, passagens e apoio técnico.

Art. 10 - O PAC u lizará material próprio a ser fornecido digitalmente 
pelo MEC a todos os formadores regionais, orientadores de estudo, coordenadores pe-
dagógicos e professores de ensino médio cursistas e será ofertado de forma presencial, 
com duração de:

I - noventa e seis horas anuais de formação para os formadores regionais, 
que coordenarão noventa e seis horas anuais de formação aos orientadores de estudo;

II - noventa e seis horas anuais de formação para os orientadores de es-
tudos, que coordenarão duzentas horas anuais de formação aos professores do ensino 
médio e coordenadores pedagógicos; e

III - duzentas horas anuais de formação para os professores do ensino 
médio e coordenadores pedagógicos, incluindo a vidades cole vas e individuais.
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Parágrafo único - As IES formadoras, juntamente com as secretarias esta-
duais e distrital de educação, poderão u lizar material complementar para a formação 
no âmbito do Pacto, ouvida a Coordenação Estadual.

Art. 11 - O Pacto contemplará o pagamento de bolsas para as seguintes 
funções:

I - coordenador-geral da IES;
II - coordenador adjunto junto à IES;
III - supervisor da formação;
IV - formador junto à IES;
V - formador regional;
VI - orientador de estudo; e
VII - professor/coordenador pedagógico do ensino médio.
§ 1º - Caso já seja bolsista de outro programa de formação para a educação 

básica gerido pelo FNDE, o profissional selecionado, ainda que não possa acumular 
o recebimento de bolsa em mais do que um deles, poderá assumir quaisquer das 
funções acima, desde que não haja prejuízo ao desempenho de suas responsabilidades 
e atribuições regulares na Instituição, seja em termos de sua jornada de trabalho, seja 
em termos de dedicação e comprometimento.

§ 2º - Os profissionais da educação de que trata o caput, enquanto atu-
arem na Formação Con nuada de Professores do Ensino Médio, poderão receber bol-
sas, que terão forma e valores de nidos em Resolução especí ca a ser publicada pelo 
FNDE, conforme estabelecido pelo art. 3º, § 7º, da Lei nº 5.537, de 1968.

Art. 12 - O Coordenador-Geral do Pacto deverá ser selecionado pelo di-
rigente máximo da IES, dentre aqueles que atendam aos seguintes requisitos cumula-

vos:
I - ser professor efe vo da IES;
II - ter experiência na área de formação con nuada de pro ssionais da 

educação básica; e
III - possuir tulação de mestrado ou doutorado.
Parágrafo único - O Coordenador-Geral deverá encaminhar à Secretaria 

de Educação Básica, por intermédio dos sistemas disponibilizados pelo MEC, cópia do 
Termo de Compromisso de Bolsista, devidamente assinado e homologado pelo dirigen-
te máximo da IES, e do instrumento comprobatório da sua designação.

Art. 13 - O coordenador adjunto será selecionado pelo Coordenador-Ge-
ral do Pacto, devendo ser selecionado dentre os que reúnem, no mínimo, os seguintes 
requisitos cumula vos:

I - ser professor efe vo de ins tuição de ensino superior;
II - ter experiência na área de formação de pro ssionais da educação 

básica; e
III - possuir tulação de mestrado ou doutorado.
Parágrafo único - O coordenador adjunto deverá encaminhar à Secretaria 

de Educação Básica, por intermédio dos sistemas disponibilizados pelo MEC, cópia do 
Termo de Compromisso de Bolsista, devidamente assinado e homologado pelo dirigen-
te máximo da IES, e do instrumento comprobatório da sua designação.
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Art. 14 - Os supervisores da formação, responsáveis pela ar culação en-
tre as IES e as secretarias estaduais e distrital de educação, serão selecionados pelo 
dirigente da secretaria estadual ou distrital de educação e pelo Coordenador-Geral das 
IES, respeitando-se os pré-requisitos estabelecidos para a função quanto à formação e 
à experiência exigidas, entre candidatos que reúnem, no mínimo, as seguintes caracte-
rís cas cumula vas:

I - ter Licenciatura ou Complementação Pedagógica;
II - ser professor/coordenador pedagógico efe vo da rede de ensino, se 

supervisor selecionado pela secretaria estadual ou distrital;
III - ser professor de ins tuição de ensino superior, ou estar cursando 

mestrado e/ou doutorado na área educacional, se supervisor selecionado pelo Coor-
denador-Geral da IES;

IV - possuir tulação de especialização, mestrado ou doutorado; e
V - ter disponibilidade de 20 horas semanais para dedicar-se à função, 

podendo ser cedido pela secretaria estadual ou distrital.
Parágrafo único - Os requisitos previstos no caput deverão ser documen-

talmente comprovados pelo(a) supervisor(a) no ato da inscrição na IES responsável 
pela formação.

Art. 15 - Os formadores junto às IES serão selecionados pelo Coordena-
dor-Geral da IES, em processo de seleção público e transparente, respeitando-se os 
pré-requisitos estabelecidos para a função quanto à formação e à experiência exigidas, 
dentre candidatos que reúnem, no mínimo, as seguintes caracterís cas cumula vas:

I - ter experiência na educação básica durante, pelo menos, quatro anos;
II - ser formado em Pedagogia ou Licenciatura; e
III - possuir tulação de mestrado ou doutorado ou estar cursando pós-

-graduação na área de Educação ou áreas a ns.
Parágrafo único - Os requisitos previstos no caput deverão ser documen-

talmente comprovados pelo(a) formador(a) no ato da inscrição na IES responsável pela 
formação.

Art. 16 - Os formadores regionais das ações do Pacto no Distrito Federal 
e nos Estados, responsáveis por ministrar a formação aos orientadores de estudo, se-
rão selecionados pela secretaria estadual ou distrital de educação, respeitando-se os 
pré-requisitos estabelecidos para a função quanto à formação e à experiência exigidas, 
dentre os pro ssionais da educação da rede de ensino que reúnem, no mínimo, as 
seguintes caracterís cas cumula vas:

I - ter experiência como professor ou coordenador pedagógico do ensino 
médio ou ter atuado em formação con nuada de pro ssionais da educação básica du-
rante, pelo menos, dois anos;

II - ser pro ssional efe vo da rede pública de ensino;
III - ter tulação de especialização, mestrado ou doutorado ou estar cur-

sando pós-graduação na área de Educação; e
IV - ter disponibilidade para dedicar-se ao curso de formação e encontros 

com os formadores de módulo regional e ao trabalho de formação na região, corres-
pondente a 20 horas semanais, com orientadores de estudo.

§ 1º - Caso a secretaria estadual ou distrital não indique número 
suficiente de profissionais para a formação, a IES poderá selecionar professores de IES 
ou alunos de pós-graduação como formadores.



113

§ 2º - Os requisitos previstos no caput deverão ser documentalmente 
comprovados pelo(a) formador(a) regional no ato da matrícula na IES responsável pela 
formação.

Art. 17 - Os orientadores de estudo, responsáveis por ministrar a forma-
ção aos professores/coordenadores pedagógicos do ensino médio nas escolas, serão 
escolhidos em processo público nas suas respec vas escolas, dentre aqueles que aten-
dem, no mínimo, os seguintes requisitos cumula vos:

I - ser professor do ensino médio ou ser coordenador pedagógico ou 
equivalente na rede pública de ensino a que esteja vinculado;

II - ser formado em Pedagogia ou em Licenciatura;
III - atuar, no mínimo, há três anos no ensino médio, como professor ou 

coordenador pedagógico, ou possuir experiência comprovada na formação de profes-
sores de ensino médio;

IV - ter disponibilidade para dedicar-se 20 horas semanais ao curso de 
formação e encontros com o formador regional e ao trabalho de formação com profes-
sores/coordenadores do ensino médio, na escola; e

V - constar do Censo Escolar de 2013 da respec va rede a que esteja 
vinculado.

§ 1º - No caso dos coordenadores pedagógicos que não tenham sido 
registrados como docentes de turmas e identificados por CPF no Censo Escolar 2013, 
o respectivo registro será realizado pelo Formador Regional, devidamente validado 
pela Secretaria de Estado da Educação, em instrumento próprio a ser disponibilizado 
pelo MEC. 

§ 2º - Os requisitos previstos no caput e no § 1º deverão ser 
documentalmente comprovados pelo(a) professor(a) ou coordenador(a) no ato da 
inscrição e validados pelo supervisor responsável pela formação na rede.

Art. 18 - O orientador de estudo deverá permanecer como professor ou 
coordenador pedagógico do quadro efe vo do magistério da rede pública de ensino 
que o indicou durante toda a realização do Pacto, sob pena de exclusão do curso e 
devolução do valor rela vo às bolsas recebidas.

§ 1º - Em caso de substituição de orientador de estudo, o formador 
regional do Pacto no Estado ou Distrito Federal deverá encaminhar documento que a 
justifique à IES formadora.

§ 2º - Em caso de substituição do orientador de estudo, a IES formadora 
realizará a formação necessária para o seu substituto, visando compensar a ausência 
nos encontros formativos anteriores.

Art. 19 - Os professores/coordenadores do ensino médio que par cipa-
rem do processo de formação deverão atender aos seguintes requisitos:

I - atuar como docente em sala de aula ou coordenador pedagógico no 
ensino médio em escola da rede estadual, em efe vo exercício em 2014; e

II - constar no Censo Escolar de 2013 da respec va rede a que esteja 
vinculado.

§ 1º - No caso dos coordenadores pedagógicos que não tenham sido 
registrados como docentes de turmas e identificados por CPF no Censo Escolar 2013, o 
seu registro será realizado pelo Formador Regional, devidamente validado pela Secretaria 
de Estado da Educação, em instrumento próprio a ser disponibilizado pelo MEC.
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§ 2º - Os requisitos previstos no caput e no § 1º deverão ser 
documentalmente comprovados pelo(a) professor(a) ou coordenador(a) no ato da 
inscrição e validados pelo supervisor responsável pela formação na rede.

Art. 20 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 RC T  

_____
NOTA:
Encontram-se na Col. Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 5.537/68 à pág. 362 do vol. 1;
Cons tuição Federal à pág. 25 do vol. 15;
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Decreto nº 6.755/09 à pág. 76 do vol. 36;
Resolução CNE/CEB nº 2/12 à pág. 155 do vol. 39.
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e ne normas para declara o de validade de documentos escolares emi dos por 
escolas de duca o Básica que atendem a cidad os brasileiros residentes no e terior

O Presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de 
Educação, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o disposto na alínea 
“c  do § 1º do art. 7º e alíneas “a , “e , “g  do § 1º do art. 9º da Lei nº 4.024/61, com 
a redação dada pela Lei nº 9.131/95, bem como no § 1º do art. 8º, no § 1º do art. 9º e 
no art. 90 da Lei nº 9.394/96, e tendo em vista o Parecer CNE/CEB nº 6/2013, homo-
logado por Despacho do Ministro da Educação, publicado no DOU de 27 de novembro 
de 2013, resolve: 

Art. 1º A Educação Básica des nada a atender cidadãos brasileiros re-
sidentes em países com os quais o Brasil possui relações diplomá cas, rege-se pelos 
disposi vos da presente Resolução. 

§ 1º A Educação a Distância será utilizada apenas como complementação 
de aprendizagem nas etapas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio cursadas 
regularmente, na idade própria, tendo em vista a necessidade social de integração das 
crianças na cultura e na língua locais. 

§ 2º Nas modalidades de Educação de Jovens e Adultos, nas etapas do 
Ensino Fundamental e do Ensino Médio, bem como na Educação Profissional Técnica 
de Nível Médio, poderá ser utilizada a Educação a Distância, obedecidas as Diretrizes 
Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação para essas 
modalidades de ensino. 

Art. 2º Os estabelecimentos que oferecem Educação Básica para brasilei-
ros no exterior poderão solicitar ao Conselho Nacional de Educação, por meio dos órgãos 
próprios do Ministério da Educação e por intermédio da Embaixada do Brasil no res-
pec vo país, a declaração de validade dos documentos escolares por eles emi dos para 
cidadãos brasileiros ali residentes, cumpridas as exigências da presente Resolução. 

Parágrafo único Para o m de nido neste ar go, tais estabelecimentos 
serão credenciados para a obtenção de declaração de validade de documentos esco-
lares emi dos, à vista da oferta e funcionamento no exterior de cursos nas seguintes 
etapas e modalidades: 

I - Educação Infan l; 
II - Ensino Fundamental; 
III - Ensino Médio; 
IV - Educação de Jovens e Adultos nas etapas do Ensino Fundamental e 

do Ensino Médio; 
V - Educação Pro ssional Técnica de Nível Médio e seus i nerários forma-

vos, no âmbito do respec vo eixo tecnológico. 

Art. 3º São condições essenciais para que um estabelecimento possa se 
adequar às normas da presente Resolução, a m de emi r documentos escolares con-
siderados válidos no Brasil: 

I - a comprovação da legislação de funcionamento da en dade mante-
nedora perante a autoridade do respec vo país, para instalação e funcionamento do 
estabelecimento para a oferta de a vidades educacionais; 

II - a observância da proposta pedagógica e da correspondente organi-
zação curricular aos disposi vos da Lei nº 9.394/96 (LDB) e das respec vas Diretrizes 
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Curriculares Nacionais de nidas pelo Conselho Nacional de Educação para cada etapa 
ou modalidade de ensino, enriquecida pelo conhecimento da cultura e do ensino da 
língua do país sede dos estabelecimentos; 

III - a formulação do regimento escolar e da proposta pedagógica, pelo 
estabelecimento, nos termos dos arts. 12 e 13 da Lei nº 9.394/96 (LDB) e das Diretrizes 
Curriculares Nacionais próprias para cada curso; 

IV - a seleção e a quali cação dos docentes e do pessoal técnico-adminis-
tra vo conforme as disposições da Lei nº 9.394/96 (LDB) e normas especí cas de nidas 
pelo Conselho Nacional de Educação, devendo o estabelecimento indicar a tulação de 
cada um deles, com os respec vos comprovantes; 

V - a atualização do cadastro do estabelecimento e dos seus dirigentes, 
sempre que houver alterações, junto à Embaixada do Brasil no respec vo país, no pra-
zo máximo de 30 (trinta) dias, contados da respec va alteração; 

VI - a especi cação dada pelo estabelecimento, mediante apresentação 
de plantas, croquis, memoriais e fotos, com indicação de dimensões das instalações 
disponíveis, incluindo-se salas de aula, laboratórios, áreas des nadas à prá ca de Edu-
cação Física, áreas de movimentação e demais dependências próprias, alugadas ou 
cedidas, é condição necessária para o funcionamento do curso oferecido no exterior; 

VII - a par cipação no cadastro do Censo Escolar aplicado anualmente 
pelo Ministério da Educação, após a publicação da presente Resolução; 

VIII - a inclusão nos seus planos de curso da oferta de aulas de língua e 
cultura do respec vo país onde se encontram, de acordo com seus projetos polí co-
-pedagógicos, para a con nuidade de funcionamento. 

Art. 4º As condições estabelecidas no ar go anterior deverão ser com-
provadas e instruídas com a devida documentação, quando do envio à apreciação da 
Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, por intermédio dos 
órgãos próprios do Ministério da Educação, mediados pela Embaixada do Brasil no res-
pec vo país. 

§ 1º O Parecer favorável da Câmara de Educação Básica do Conselho 
Nacional de Educação, devidamente homologado pelo Ministro da Educação, é 
condição essencial para que o referido estabelecimento possa emitir certificados e 
diplomas, bem como demais documentos escolares, considerados como válidos no 
Brasil, para todos os fins e direitos. 

§ 2º A validade dos certificados emitidos, para fins de continuidade de 
estudos na Educação Básica, não impede o estabelecimento recipiendário do aluno 
quanto à opção por eventual reclassificação do mesmo, nos termos do § 1º do art. 23 
da Lei nº 9.394/96 (LDB), tomando-se como base as respectivas Diretrizes Curriculares 
Nacionais. 

§ 3º Os alunos procedentes de estabelecimentos sediados no exterior, 
cujo ensino ministrado for considerado válido em território brasileiro pela Câmara 
de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, terão seus certificados de 
conclusão do Ensino Fundamental e do Ensino Médio e seus diplomas da Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio aceitos no Brasil, para todos os fins e direitos, em 
total equivalência com os alunos das escolas nacionais em funcionamento no território 
brasileiro. 

Art. 5º A en dade mantenedora do estabelecimento que atender edu-
cacionalmente a cidadãos brasileiros residentes no exterior assumirá total responsa-
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bilidade pelo seu  funcionamento no respec vo país, em obediência à legislação civil, 
scal, penal, trabalhista e de seguridade social desse mesmo país. 

§ 1º uando ocorrer o encerramento das atividades educacionais do 
estabelecimento, deverão ser tomadas as seguintes providências: 

I - emissão dos históricos escolares dos alunos no período de funciona-
mento do estabelecimento e sua entrega aos respec vos responsáveis, no prazo máxi-
mo de 30 (trinta) dias, contados da data de seu encerramento; 

II - comunicação à Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de 
Educação e entrega dos demais documentos à Assessoria Internacional do MEC, ane-
xando os registros de resultados escolares, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias; 

III - envio dos arquivos de documentos escolares dos alunos, em formato 
digital, para a Assessoria Internacional do MEC, por intermédio da Embaixada do Brasil; 

IV - a par r do reconhecimento formal do encerramento de a vidades 
educacionais do estabelecimento que atende a cidadãos brasileiros residentes no ex-
terior, ca sob a responsabilidade da Assessoria Internacional do MEC a emissão de 
eventuais segundas vias de históricos escolares, caso esta atribuição não seja delegada 
a outro órgão competente para a execução de tal tarefa. 

§ 2º uando ocorrer a mudança de controle da mantenedora, os novos 
controladores do estabelecimento deverão informar a alteração à Câmara de Educação 
Básica do Conselho Nacional de Educação, por intermédio da Embaixada do Brasil no 
respectivo país e da Assessoria Internacional do MEC, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, sob pena de perderem o credenciamento brasileiro, objetivando a declaração de 
validade dos documentos escolares emitidos aos seus alunos, para fins de continuidade 
de estudos em território brasileiro. 

§ 3º Eventuais irregularidades cometidas pelos responsáveis por 
estabelecimentos que ofereçam atividades educacionais para cidadãos brasileiros 
residentes no exterior, relacionadas com o objetivo a que se destina, estão sujeitas às 
sanções previstas na legislação vigente no Brasil e no respectivo país: 

I - as denúncias de irregularidades contra estabelecimentos que desen-
volvem a vidades educacionais para cidadãos brasileiros residentes no exterior deve-
rão ser encaminhadas à Assessoria Internacional do MEC, via Embaixada ou Consulado 
do Brasil, para a competente análise e apuração dos fatos por parte dos órgãos pró-
prios do Ministério da Educação e do Conselho Nacional de Educação. 

II - o mantenedor e os diretores do estabelecimento apresentarão, no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da no cação, 
à Embaixada ou Consulado do Brasil, os esclarecimentos a respeito das possíveis irre-
gularidades, os quais serão encaminhados à Assessoria Internacional do MEC, para as 
devidas providências; 

III - caso a denúncia seja comprovada, mas esta não esteja comprome-
tendo o andamento normal do processo educacional de seus alunos, será dado ao esta-
belecimento um prazo máximo de até 60 (sessenta) dias para sanar as irregularidades, 
sob pena de perda da e cácia do Parecer da Câmara de Educação Básica que confere 
validade aos documentos escolares por ele emi dos; 

IV - caso a denúncia seja considerada grave pelas autoridades educacio-
nais brasileiras, o estabelecimento poderá ter cassado o seu ato de reconhecimento de 
estudos no âmbito da Educação Básica, e seus mantenedores e respec vos diretores 
serem proibidos de exercer a vidades educacionais em estabelecimentos que atendam 
a cidadãos brasileiros residentes no exterior, nos termos do art. 2º desta Resolução; 
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V - a decisão dos órgãos próprios do MEC e do CNE será comunicada às 
autoridades governamentais do país onde for come da a irregularidade, para as devi-
das providências.

§ 4º A não participação do estabelecimento no cadastro do Censo 
Escolar aplicado anualmente pelo Ministério da Educação será considerada grave 
irregularidade e a ausência de justificativa formal, no prazo máximo de 30 (trinta), 
poderá resultar no descredenciamento do estabelecimento para fins de declaração de 
validade de documentos escolares emitidos, nos termos do art. 2º desta Resolução. 

§ 5º Os estabelecimentos que foram credenciados pela Câmara de Educação 
Básica do Conselho Nacional de Educação com o objetivo de validação de documentos 
escolares, para fins de continuidade de estudos em território brasileiro, poderão perder 
este credenciamento, a partir do momento em que for constatada qualquer alteração no 
atendimento dos mesmos que possa trazer prejuízo para os seus alunos. 

Art. 6º Em toda a documentação escolar expedida pelo estabelecimento 
que atenda a cidadãos brasileiros residentes no exterior, e cujos projetos foram enca-
minhados para a Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, cons-
tará os números e as datas da presente Resolução e do Parecer da Câmara de Educação 
Básica do Conselho Nacional de Educação que declarou a validade dos documentos 
escolares por ele emi dos aos seus alunos, para ns de con nuidade de estudos, assim 
como a data de homologação do referido Parecer, publicada no Diário O cial da União. 

§ 1º A documentação escolar expedida ao aluno deverá ter sua 
veracidade atestada pelos Consulados do Brasil nos respectivos países. 

§ 2º Toda a documentação escrita em língua diferente do português 
deverá ser traduzida para este idioma por tradutor público juramentado ou por 
tradutor com domínio dos dois idiomas, a qual deverá ser visada pela autoridade 
competente do Consulado do Brasil. 

Art. 7º No caso de transferência de alunos de um estabelecimento que 
desenvolva a vidades educacionais para cidadãos brasileiros residentes no exterior 
para outro estabelecimento de igual natureza, os históricos escolares dos estudos re-
alizados no estabelecimento de origem deverão ser entregues ao estabelecimento re-
cipiendário em até, no máximo, (30) trinta dias contados do inicio das aulas no novo 
estabelecimento. 

Art. 8º O Governo Brasileiro, a critério do Ministério da Educação, poderá 
organizar exames suple vos no nível de conclusão do Ensino Fundamental ou do Ensi-
no Médio nos países em que exista signi ca va concentração de brasileiros residentes 
no país com o qual o Brasil mantém relações diplomá cas. 

Parágrafo único Os referidos exames supletivos, realizados onde 
o contingente da comunidade brasileira local justifique a medida, poderão ser 
organizados pelo Ministério da Educação ou delegados pelo mesmo, com interveniência 
do Conselho Nacional de Educação, a uma Unidade da Federação. 

Art. 9º Os estabelecimentos que desenvolvem a vidades educacionais 
para brasileiros residentes no exterior e que tenham Pareceres da Câmara de Educa-
ção Básica do Conselho Nacional de Educação favoráveis à validade dos documentos 
escolares por eles emi dos, poderão ser avaliados anualmente por órgão indicado pelo 
Ministério da Educação, tomando-se como referencial de equidade os critérios estabe-
lecidos e pra cados para as escolas de Educação Básica sediadas no Brasil. 
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Parágrafo único Na primeira avaliação ins tucional serão feitas as indica-
ções necessárias e estabelecido o prazo máximo de 6 (seis) meses para a adequação ao 
disposto na presente Resolução. 

Art. 10 As escolas brasileiras credenciadas para desenvolver a vidades 
educacionais des nadas a atender cidadãos brasileiros residentes no exterior e que 
pretendam instalar novas unidades naquele mesmo país, anexarão aos novos proces-
sos cópia dos Pareceres da Câmara de Educação Básica, anteriormente homologados 
pelo Ministro da Educação. 

Art. 11 Os estabelecimentos em funcionamento que ainda não apresen-
taram a documentação para credenciamento estabelecida no art. 3º desta Resolução, 
terão 90 (noventa) dias de prazo para sua regularização, contados da data da publica-
ção desta Resolução no Diário O cial da União. 

Art. 12 Os estudos realizados em estabelecimentos voltados especi ca-
mente para o desenvolvimento de a vidades educacionais para brasileiros residentes 
no exterior, que não tenham sido objeto de Pareceres especí cos da Câmara de Edu-
cação Básica do Conselho Nacional de Educação homologados pelo Ministro da Educa-
ção, só poderão ser aproveitados em território brasileiro, pelas ins tuições nacionais 
de Educação Básica, mediante a avaliação individual de estudos, de acordo com nor-
mas educacionais vigentes. 

Art. 13 Esta Resolução será encaminhada às Embaixadas e Consulados 
do Brasil no exterior, bem como aos Conselhos Estaduais de Educação, às Secretarias 
Estaduais de Educação e, ainda, à União Nacional de Dirigentes Municipais de Educa-
ção (UNDIME) e à União Nacional de Conselhos Municipais de Educação (UNCME), para 
conhecimento e divulgação no âmbito de suas jurisdições. 

Art. 14 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário, em especial as Resoluções CNE/CEB nº 2/2004, nº 
2/2006 e nº 7/2012. 

RAIMUNDO MOACIR MENDES FEITOSA

_____
NOTA:
Encontram-se na Col. Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Lei nº 9.131/95 à pág. 43 do vol. 22/23;
Resolução CNE/CEB nº 2/04 á pág. 226 do vol. 31;
Resolução CNE/CEB nº 2/06 à pág. 157 do vol. 33;
Resolução CNE/CEB nº 7/12 á pág. 208 do vol. 39.
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ASSUNTO: Consulta sobre a possibilidade de aplica o de terminalidade especi ca  
nos cursos t cnicos integrados ao nsino dio

RELATOR: Francisco Aparecido Cordão 
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INTERESSADO: Ins tuto Federal do Espírito San-

to (IFES)  UF: ES 
23001.000012/2013-52

 

O O cio nº 020/2012-Proen-IFES, de 2 de julho de 2012, encaminhado a 
este Colegiado trata da possibilidade de aplicação da “terminalidade especi ca , con-
forme previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), no 
caso dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio do Ins tuto. Segundo o IFES, a apli-
cação do estatuto da “terminalidade especi ca  poderá incluir todos os componentes 
curriculares, com as devidas adequações para as possibilidades cogni vas dos alunos que 
dela necessitarem, desde que haja consenso na aplicação desse procedimento. O mesmo 
deverá abranger inclusive os componentes curriculares que se vinculam diretamente à 
formação técnica, a par r de subdivisões que forem estabelecidas no âmbito da organi-
zação curricular dos cursos, hierarquizando e vinculando diferentes funções pro ssionais 
a competências e obje vos de aprendizagem estabelecidos previamente. 

A mo vação da consulta do IFES decorre da constatação de que todas as 
vezes que os textos legais norma zam o referido procedimento, os mesmos o vinculam 
ao Ensino Fundamental, a começar pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB), a qual, no inciso II do art. 59, de ne que os sistemas de ensino assegurarão aos 
educandos com necessidades especiais: 

terminalidade especi ca para aqueles que n o puderem a ngir o n vel 
e igido para a conclus o do nsino Fundamental, em virtude de suas de ci ncias, e 
acelera o para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados  

Do mesmo modo, a Resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de setembro de 2001, 
que ins tui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial na Educação 
Básica, no seu art. 16, estabelece que: 

 facultado s institui ões de ensino, esgotadas as possibilidades 
pontuadas nos artigos  e 6 da B , viabilizar ao aluno com grave defici ncia 
mental ou m ltipla, que n o apresentar resultados de escolariza o previstos no nciso 
 do artigo  da mesma ei, terminalidade especifica do ensino fundamental, por meio 

de 
-
-

. (grifos do Relator) 
E, por m, as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Especial 

(Parecer CNE/CEB nº 17/2001), ao tratar da “terminalidade especi ca  ins tui que: 
Cabe aos respec vos sistemas de ensino norma zar sobre a idade-limite 

para a conclus o do ensino fundamental  
O IFES argumenta que, mesmo diante de várias limitações que esses alu-

nos possam vir a apresentar no Ensino Médio e em cursos técnicos de nível médio, 

* Homologado em 9.7.2013.
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dado o maior grau de complexidade que este nível de ensino apresenta, sobretudo 
se tratado na forma de ensino técnico integrado com o Ensino Médio, esses cursos 
possibilitam ao discente com de ciência o contato com conhecimentos e conteúdos di-
ferentes daqueles ofertados no Ensino Fundamental. A mesma LDB recomenda a con -
nuidade de estudos desses alunos em cursos como os de Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) e de preparação para o mundo do trabalho. Contudo, ao restringir as interven-
ções no nível fundamental e a uma modalidade especi ca de ensino, essa restrição 
gera dúvida quanto à possibilidade de intervenção do IFES, uma vez que o ensino por 
eles ofertado é majoritariamente voltado para cursos de nível médio, tanto na forma 
integrada, quanto nas formas concomitante ou subsequente ao Ensino Médio. 

Outro fator posi vo que tem movido a ins tuição em torno dessa ques-
tão é decorrente da própria expansão da rede federal no Espírito Santo. Essa ampliação 
do acesso à educação tem possibilitado o ingresso de alunos com outros per s, os 
quais, historicamente, eram excluídos do ensino técnico na rede federal de ensino. 
Dentre esses novos per s de alunos, o IFES tem detectado uma presença cada vez 
maior de alunos com de ciência ou algum po de necessidade de atendimento especí-

co, sendo que muitos deles se enquadram por lei na modalidade caracterizada na LDB 
como de Educação Especial. 

O IFES cita como exemplo dessa realidade um aluno diagnos cado recen-
temente com de ciência mental leve, oriundo de sistema educacional de outra Unida-
de da Federação e sem nenhum registro anterior de sua de ciência. O aluno ingressou 
na escola pela via do processo sele vo convencional, mesmo apresentando inúmeras 
di culdades de leitura, escrita e compreensão de conteúdos escolares. Embora o mes-
mo já tenha a ngido a idade de 18 anos, a escola fez a opção, em conjunto com sua fa-
mília, de não encaminhá-lo para as turmas de EJA, acreditando que este procedimento, 
no momento, seria o mais adequado. 

A expecta va do IFES é a de que esse quadro se amplie na rede federal de 
Educação Pro ssional e Tecnológica e que essa conjuntura favorável à inclusão desses 
alunos se some a ações concretas de adequação dos sistemas ensino para o adequado 
atendimento a toda a diversidade que a Educação Especial agrega em sua cons tuição. 
Contudo, entende o IFES que será necessário que haja um amparo legal para a reali-
zação desse trabalho. Os requerentes argumentam que não é a primeira vez que eles 
constatam, no Espírito Santo, a existência da aprovação automá ca dos alunos da Edu-
cação Especial, como uma forma deturpada da aplicação da chamada “terminalidade 
especi ca , seja por desconhecimento, seja pelo mais genuíno descumprimento da lei. 
Nesse sen do, os requerentes conjecturam que parte desse quadro é cons tuído pela 
di culdade de acesso de muitas famílias ao sistema público de saúde, o que impede 
um diagnós co preciso da de ciência e, consequentemente, um trabalho apropriado 
junto a esses estudantes. Por outro lado, é fato que, em muitos casos, os processos de 
cer cação desses alunos estão pautados em prá cas educacionais que caracterizam 
claramente a negligência por parte de alguns sistemas de ensino, os quais cons tuem 
uma polí ca muito incipiente de atendimento às demandas da Educação Especial. Por 
uma ou por outra razão, argumenta a requerente, é da maior importância estar prepa-
rado para esses contextos sócio-educacionais. 

O IFES entende que a “terminalidade especí ca , além de se cons tuir 
como um importante recurso de exibilização curricular, possibilita à escola o registro 
e o reconhecimento de trajetórias escolares que ocorrem de forma especi ca e di-
ferenciada. Nesse sen do, entre uma ação negligente, porque também sem critérios 
para tal, julga que é possível estabelecer parâmetros e obje vos que são exequíveis e 



127

passíveis de serem alterados sempre que necessário. Entendem os requerentes que é 
perfeitamente possível, viável e oportuno permi r ao aluno avançar ao máximo em seu 
processo educacional e ao longo de sua trajetória educacional ir estabelecendo novas 
perspec vas de i nerários forma vos. 

Com essa sólida argumentação, o IFES solicita a este Colegiado que emi-
ta um Parecer favorável à aplicação desse procedimento pedagógico em seu contexto 
educacional, nos moldes do que já é norma zado sobre a chamada “terminalidade 
especí ca  nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Especial no âmbito do 
Ensino Fundamental. O IFES se compromete, por outro lado, a realizar as adequações 
necessárias à aplicação desse estatuto da “terminalidade especí ca  ao contexto do 
próprio IFES. Até mesmo, solicita que o Conselho Nacional de Educação possa orientar 
em relação aos eventuais procedimentos adequados à situação, tomando como base o 
exemplo mencionado nesta solicitação. 

É justo e oportuno este questionamento do IFES, considerando-se, 
particularmente, o que a própria LDB define no inciso IV do citado art. 59: 

duca o special para o trabalho, visando  sua efe va integra o na 
vida em sociedade, inclusive condi ões adequadas para os que n o revelarem capaci-
dade de inser o no trabalho compe vo, mediante ar cula o com os rg os o ciais 
a ns, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas ar-

s ca, intelectual ou psicomotora  
Além do mais, o Parecer CNE/CEB nº 11/2012, que fundamenta a de -

nição das atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Pro ssional Técnica 
de Nível Médio, trata da questão da pro ssionalização das pessoas com de ciência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades nos seguintes termos: 

 ol ca acional de duca o special na erspec va da duca o 
nclusiva, estabelecida pelo ecreto n  6 7 , de 7 de setembro de 8, de ne a 
duca o special como modalidade de ensino transversal a todos os n veis, etapas 

e modalidades de ensino, que disponibiliza recursos, servi os e realiza o atendimento 
educacional especializado  aos estudantes com de ci ncia, transtornos globais do 
desenvolvimento e com altas habilidades/superdota o, de forma complementar ou 
suplementar  escolariza o  

a perspec va da inclus o educacional e social, a duca o special  
parte integrante da proposta pedag gica da escola, conforme disposto na Resolu o 
C /C B n  / 9, que ins tui as iretrizes peracionais para o tendimento duca-
cional specializado na duca o Básica, e a Resolu o C /C B n  / , que de ne 
as iretrizes Curriculares acionais erais para a duca o Básica  

 duca o ro ssional de pessoas com de ci ncia, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdota o segue, pois, os princ pios e 
orienta ões e pressos nos atos norma vos da duca o special, o que implica asse-
gurar igualdade de condi ões para o acesso e perman ncia na escola e o , prefe-
rencialmente na rede regular de ensino  Conforme e presso na Conven o sobre os 

ireitos das essoas com e ci ncia e seu rotocolo Faculta vo, promulgada no Brasil 
por meio do ecreto n  6 9 9, de  de agosto de 9, a de ci ncia  um conceito em 
evolu o, resultante da intera o entre pessoas com de ci ncia e as barreiras devidas 

s a tudes e ao ambiente que impedem a plena e efe va par cipa o dessas pessoas 
na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas  
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ara a efe va o do direito cons tucional de acesso a um sistema edu-
cacional inclusivo em todos os n veis, em ambientes que ma imizem o desenvolvimento 
acad mico e social dos estudantes, de acordo com a meta de inclus o plena, o Brasil 
compromete-se com a elimina o dos modelos de sistemas paralelos e segregados de 
ensino s pessoas com de ci ncia e com a ado o de medidas pol cas educacionais 
para a acessibilidade e o pleno acesso aos espa os comuns de ensino e aprendizagem  

or esta compreens o, considerando o respeito pela dignidade inerente  
autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as pr prias escolhas, e a percep o 
do atendimento s necessidades educacionais espec cas dos estudantes, as ins tui-
ões de ensino n o podem restringir o acesso a qualquer curso da educa o pro ssio-

nal por mo vo de de ci ncia  Tal discrimina o con gura viola o da dignidade e do 
valor inerentes ao ser humano  o tocante ao acesso s ofertas de cursos da duca o 

ro ssional e Tecnol gica, dever-se-á n o somente prover, conforme determina o e-
creto n  6 9 9/ 9, com status de menda Cons tucional, recursos de acessibilidade 
necessários, como dar plena ci ncia ao educando e seus familiares das caracter s cas 
da forma o e atua o do pro ssional na habilita o pretendida  

Considerando a garan a da acessibilidade e o desenvolvimento da au-
tonomia no processo educacional, a decis o sobre a forma o pro ssional deverá ser 
tomada pelo pr prio estudante, com a orienta o da fam lia e da escola  s ins tui ões 
ofertantes de educa o pro ssional e tecnol gica devem integrar, em seu pro eto pe-
dag gico, a concep o de organiza o pedag gica inclusiva que promova respostas 

s necessidades educacionais de todos os estudantes  ara tanto, dever o prever os 
recursos necessários ao provimento das condi ões adequadas para o acesso, a par ci-
pa o e a aprendizagem, o que implica a par cipa o da fam lia e a ar cula o com 
outras pol cas p blicas, como as de emprego, de sa de e de desenvolvimento social  
Cabe ainda s ins tui ões de ensino garan r a transversalidade das a ões da duca o 

special em todos os seus cursos, assim como eliminar as barreiras sicas, de comu-
nica o e de informa o que possam restringir a par cipa o e a aprendizagem dos 
educandos com de ci ncia  

esse sen do, faz-se necessário organizar processos de ensino e apren-
dizagem adequados s necessidades educacionais de todos os estudantes que apresen-
tem necessidades de duca o special, incluindo as possibilidades de dilatamento de 
prazo para conclus o da forma o, de cer ca o intermediária, ou antecipa o de 
estudos, que n o limitem o direito dos estudantes de aprender com autonomia, sob 
alega o da de ci ncia  

ara o atendimento desses ob e vos, os sistemas e redes p blicas de en-
sino  federal, estaduais, municipais e do istrito Federal  dever o contemplar, no 
plane amento e gest o dos seus recursos t cnicos e nanceiros, contando com o apoio 
do inist rio da duca o, conforme previsto no art   do ecreto n  6 7 / 8, a 
implanta o de salas de recursos mul funcionais  a forma o con nuada de professo-
res para o atendimento educacional especializado  a forma o de gestores, educadores 
e demais pro ssionais da escola para a educa o inclusiva  a adequa o arquitet nica 
de pr dios escolares e elabora o, produ o e distribui o de recursos educacionais 
para a acessibilidade, bem como a estrutura o de n cleos de acessibilidade com vistas 

 implementa o e  integra o das diferentes a ões ins tucionais de inclus o de for-
ma a prover condi ões para o desenvolvimento acad mico dos educandos, propiciando 
sua inclus o e plena e efe va par cipa o na sociedade  

Nesse contexto, é perfeitamente plausível e até mesmo louvável a pre-
ocupação do IFES. Pode ser autorizada, com toda certeza, a aplicação do estatuto da 



129

“terminalidade especí ca  aos alunos dos cursos técnicos de nível médio desenvolvi-
dos nas formas ar culada, seja integrada, seja concomitante, bem como subsequente 
ao Ensino Médio, tanto regularmente oferecido, quando na modalidade de Educação 
de Jovens e Adultos (EJA). 

À vista do exposto, nos termos deste Parecer, autoriza-se o Instituto 
Federal do Espírito Santo (IFES) a utilizar o estatuto da “terminalidade específica , nos 
termos do inciso IV do art. 59 da Lei nº 9.394/96, e em consonância com o disposto 
no Parecer CNE/CEB nº 11/2012. Cumprimentamos o IFES pela iniciativa, formulando 
votos para que a mesma tenha seguidores, tanto no sistema federal de ensino quanto 
nos demais sistemas de ensino. 

Brasília, (DF), 31 de janeiro de 2013. 
Conselheiro Francisco Aparecido Cordão – Relator 

A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto do Relator. 
Sala das Sessões, em 31 de janeiro de 2013. 
Presidente da Câmara – Raimundo Moacir Mendes Feitosa 
Vice-Presidente da Câmara – Maria Izabel Azevedo Noronha

______________________________

(2

ASSUNTO: Consulta sobre a autonomia de ins tui ões privadas de duca o uperior 
para oferta de cursos t cnicos de n vel m dio 

INTERESSADO: Ministério da Educação/Secretaria de Educação Pro ssional e Tecnolo-
gia (SETEC/ MEC)           UF: DF

RELATOR: Francisco Aparecido Cordão 
PROCESSO: 23001.000019/2013-74 

 

Em 15 de janeiro de 2013, foi protocolado neste Conselho Nacional de 
Educação, pela Secretaria de Educação Pro ssional e Tecnológica (SETEC/MEC), o O cio 
nº 050/2013, pelo qual o Secretário da SETEC/MEC, Marco Antonio de Oliveira, expõe 
e solicita o seguinte: 

o l mo dia  de dezembro de , foi publicada a edida rovis ria 
n  9 , que altera a ei n  , de 6 de outubro de , e que ins tui o rograma 

acional de cesso ao nsino T cnico e mprego - ronatec, para ampliar o rol de be-
ne ciários e ofertantes da Bolsa-Forma o studante  

 art   da referida edida rovis ria inclui o art  6 -  na ei n  
/ , que passa a considerar as ins tui ões privadas de ensino superior como 

* Homologado em 3.10.2013.
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ofertantes de cursos t cnicos de n vel m dio por meio da Bolsa-Forma o studante do 
ronatec  

a tramita o para aprova o da edida rovis ria estava previsto um 
ar go espec co que concedia autoriza o para a cria o e oferta de cursos t cnicos 
de n vel m dio s ins tui ões privadas de ensino superior que possuem ndice eral de 
Cursos valiados da ns tui o C  igual ou superior a  tr s  e que atuem em curso 
de gradua o no mesmo ei o tecnol gico ou área do curso t cnico a ser ofertado  

ntretanto, quando da publica o da referida edida rovis ria, houve 
uma falha de encaminhamentos que resultou na supress o do ar go que tratava da 
concess o de autoriza o s ins tui ões privadas de ensino superior para a cria o e 
oferta de cursos t cnicos de n vel m dio  

essa forma, solicitamos, com urg ncia, emiss o de parecer por esta C -
mara de duca o Básica quanto  autonomia para cria o e oferta de cursos t cnicos 
de n vel m dio por ins tui ões privadas de ensino superior habilitadas pelo inist rio 
da duca o, nos termos do art  6 -  da ei n  /  

A Resolução CNE/CEB nº 6/2012, que teve como base no Parecer CNE/
CEB nº 11/2012, de niu Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Pro ssional 
Técnica de Nível Médio, cujo parágrafo único do seu art. 2º de ne que as ins tui ões de 

duca o ro ssional e Tecnol gica, al m de seus cursos regulares, oferecer o cursos 
da forma o inicial e con nuada ou quali ca o pro ssional para o trabalho, entre os 
quais est o inclu dos os cursos especiais, abertos  comunidade, condicionando-se a 
matr cula  capacidade de aproveitamento dos educandos e n o necessariamente aos 
correspondentes n veis de escolaridade  

De acordo com o art. 3º da referida Resolução, a duca o ro ssional 
T cnica de vel dio  desenvolvida nas formas ar culada e subsequente ao nsino 

dio, podendo a primeira ser integrada ou concomitante a essa etapa da duca o 
Básica. Ela possibilita a avalia o, o reconhecimento e a cer ca o para prossegui-
mento ou conclus o de estudos e os cursos e programas de duca o ro ssional T c-
nica de vel dio s o organizados por ei os tecnol gicos, possibilitando i nerários 
forma vos e veis, diversi cados e atualizados, segundo interesses dos su eitos e pos-
sibilidades das ins tui ões educacionais, observadas as normas do respec vo sistema 
de ensino para a modalidade de duca o ro ssional T cnica de vel dio  

O art. 19 dessa Resolução dispõe que o inist rio da duca o manterá 
atualizado o Catálogo acional de Cursos T cnicos organizado por ei os tecnol gicos, 
para subsidiar as ins tui ões educacionais na elabora o dos per s pro ssionais de 
conclus o, bem como na organiza o e no plane amento dos cursos t cnicos de n vel 
m dio e correspondentes quali ca ões pro ssionais e especializa ões t cnicas de n vel 
médio. Entretanto, serão permi dos cursos e perimentais, n o constantes do Catálogo, 
devidamente aprovados pelo rg o pr prio de cada sistema de ensino, os quais ser o 
subme dos anualmente  C C ou similar, para valida o ou n o, com prazo má imo 
de validade de  tr s  anos, contados da data de autoriza o dos mesmos  

Os planos dos cursos Técnicos de Nível Médio, nos termos do art. 20 
da mencionada Resolução, coerentes com os respec vos pro etos pol co-pedag gicos, 
s o subme dos  aprova o dos rg os competentes dos correspondentes sistemas de 
ensino, contendo obrigatoriamente, no m nimo  
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 - iden ca o do curso  
 - us ca va e ob e vos  
 - requisitos e formas de acesso  
 - per l pro ssional de conclus o  

 - organiza o curricular  
 - critérios de aproveitamento de conhecimentos e e peri ncias ante-

riores  
 - critérios e procedimentos de avalia o  
 - biblioteca, instala ões e equipamentos  

 - per l do pessoal docente e técnico  
 - cer cados e diplomas a serem emi dos . 

Em 26 de outubro de 2011, foi aprovada a Lei nº 12.513/2011, que ins-
tuiu o rograma acional de cesso ao nsino Técnico e mprego R T C , a ser 

e ecutado pela ni o, com a nalidade de ampliar a oferta de duca o ro ssional 
e Tecnol gica, por meio de programas, pro etos e a ões de assist ncia técnica e nan-
ceira  

São obje vos especí cos do PRONATEC, de acordo com o preceito legal: 
I - e pandir, interiorizar e democra zar a oferta de cursos de duca o 

ro ssional Técnica de vel édio presencial e a dist ncia e de cursos e programas de 
forma o inicial e con nuada ou quali ca o pro ssional  

 - fomentar e apoiar a e pans o da rede sica de atendimento da du-
ca o ro ssional e Tecnol gica  

 - contribuir para a melhoria da qualidade do nsino édio p blico, por 
meio da ar cula o com a duca o ro ssional  

 - ampliar as oportunidades educacionais dos trabalhadores, por meio 
do incremento da forma o e quali ca o pro ssional  

 - es mular a difus o de recursos pedag gicos para apoiar a oferta de 
cursos de duca o ro ssional e Tecnol gica. 

De acordo com o art. 2º da referida Lei, o R T C atenderá priorita-
riamente  

 - estudantes do nsino édio da rede p blica, inclusive da duca o de 
ovens e dultos  

 - trabalhadores  
 - bene ciários dos programas federais de transfer ncia de renda  e 
 - estudante que tenha cursado o nsino édio completo em escola da 

rede p blica ou em ins tui ões privadas na condi o de bolsista integral, nos termos 
do regulamento. 

O art. 3º da Lei em questão, na redação dada pela Medida Provisória nº 
593/2012, de ne que o R T C cumprirá suas nalidades e ob e vos em regime de 
colabora o entre a ni o, os stados, o istrito Federal e os unic pios, com a par-

cipa o voluntária dos servi os nacionais de aprendizagem, de 
e de ins tui ões de duca o ro ssional e Tecnol gica, habilitadas 

nos termos desta ei. (Grifos do Relator) 
O art. 4º da citada Lei de ne que o R T C será desenvolvido por meio 

das seguintes a ões, sem pre u zo de outras  
 - amplia o de vagas e e pans o da rede federal de duca o ro ssio-

nal e Tecnol gica  
 - fomento  amplia o de vagas e  e pans o das redes estaduais de 

duca o ro ssional  
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 - incen vo  amplia o de vagas e  e pans o da rede sica de atendi-
mento dos servi os nacionais de aprendizagem  

 - oferta de bolsa-forma o, nas modalidades  
a  Bolsa-Forma o studante  e 
b  Bolsa-Forma o Trabalhador  

 - nanciamento da duca o ro ssional e Tecnol gica  
 - fomento  e pans o da oferta de duca o ro ssional Técnica de 

vel édio na modalidade de duca o a ist ncia  
 - apoio técnico voltado  e ecu o das a ões desenvolvidas no mbito 

do rograma  
 - es mulo  e pans o de oferta de vagas para as pessoas com de -

ci ncia, inclusive com a ar cula o dos ins tutos p blicos federais, estaduais e muni-
cipais de educa o  e 

 - ar cula o com o istema acional de mprego  
A Bolsa-Formação Estudante, de acordo com Medida Provisória nº 

593/2012, será des nada aos bene ciários previstos no art   para cursos de duca-
o ro ssional Técnica de vel édio, nas formas concomitante, integrada ou subse-

quente, nos termos de nidos em ato do inistro de stado da duca o  
O art. 5º da Lei nº 12.513/2011 de ne que para os ns desta ei, s o 

consideradas modalidades de duca o ro ssional e Tecnol gica os cursos  
 - de forma o inicial e con nuada ou quali ca o pro ssional  e 
 - de duca o ro ssional Técnica de vel édio   

É definido, também, que os cursos referidos no inciso I serão relacionados 
pelo Ministério da Educação, devendo contar com carga horária mínima de 160 
(cento e sessenta) horas. Os cursos referidos no inciso II submetem-se às Diretrizes 
Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação, bem como às 
demais condições estabelecidas na legislação aplicável, devendo constar do Catálogo 
Nacional de Cursos Técnicos, organizado pelo Ministério da Educação . 

A Medida Provisória nº 593/2012 determina, ainda, que o montante dos 
recursos a ser repassado para as bolsas-formação corresponderá ao n mero de vagas 
pactuadas por cada ins tui o de ensino ofertante que ser o posteriormente con rma-
das como matr culas em sistema eletr nico de informa ões da duca o ro ssional 
man do pelo inistério da duca o, observada a necessidade de devolu o de recur-
sos em caso de vagas n o ocupadas. Determina, também, que os valores das bolsas-
-formação concedidas correspondem ao custo total do curso por estudante, inclu das as 
mensalidades, encargos educacionais, e o eventual custeio de transporte e alimenta o 
ao bene ciário, vedada cobran a direta aos estudantes de ta as de matr cula, custeio 
de material didá co ou qualquer outro valor pela presta o do servi o. 

De acordo com a mencionada Medida Provisória, a e ecu o do R -
T C poderá ser realizada por meio da concess o das bolsas-forma o de que trata 

a al nea a  do inciso  do do art   da ei n  / , aos estudantes 
matriculados 

, nas formas e modalidades de nidas em ato do inistro de 
stado da duca o. (grifos do Relator). Essas ins tui ões privadas de ensino superior e 

de duca o ro ssional Técnica de vel édio dever o  
 - aderir ao R T C com assinatura de termo de ades o por suas 

mantenedoras  
 - habilitar-se perante o inistério da duca o  e 
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 - atender aos ndices de qualidade acad mica e outros requisitos esta-
belecidos em ato do inistro de stado da duca o  

Essa habilitação, no caso da ins tui o privada de ensino superior, estará 
condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos  

 - atua o em curso de gradua o em áreas de conhecimento correlatas 
 do curso técnico a ser ofertado ou aos ei os tecnol gicos previstos no catálogo de que 

trata o   do art   e 
 - e cel ncia na oferta educa va comprovada por meio de ndices sa-

sfat rios de qualidade, nos termos estabelecidos em ato do inistro de stado da 
duca o  

Essa mesma habilitação, no caso da ins tui o privada de duca o ro-
ssional Técnica de vel édio, estará condicionada ao resultado da sua avalia o, de 

acordo com critérios e procedimentos ados em ato do inistro de stado da duca-
o, observada a regula o pelos rg os competentes do respec vo sistema de ensino. 

Para as citadas habilitações, o inistério da duca o de nirá ei os e 
cursos prioritários, especialmente nas áreas relacionadas aos processos de inova o 
tecnol gica e  eleva o de produ vidade e compe vidade da economia do a s  

Ainda de acordo com a mesma Medida Provisória, o valor da bolsa-
-formação concedida na forma do art. 6º-A será de nido pelo Poder Execu vo e seu 
pagamento será realizado, por matrícula efe vada, diretamente às mantenedoras das 
ins tuições privadas de ensino superior e de Educação Pro ssional Técnica de Nível 
Médio, mediante autorização do estudante e comprovação de sua matrícula e frequ-
ência em sistema eletr nico de informações da Educação Pro ssional man do pelo 
Ministério da Educação.  

Para tanto, o Ministério da Educação deverá avaliar a e ciência, e cácia 
e efe vidade da aplicação de recursos voltados à concessão das bolsas-formação e as 
mantenedoras das ins tuições privadas de ensino superior e das ins tuições privadas 
de Educação Pro ssional Técnica de Nível Médio deverão disponibilizar as informações 
sobre os bene ciários da bolsa-formação concedidas para ns da avaliação (...), nos 
termos da legislação vigente, observado o direito à in midade e vida privada do cida-
dão. 

A aludida Medida Provisória determina, ainda, que a denúncia de qual-
quer termo de adesão n o implicará nus para o oder blico nem pre u zo para o es-
tudante bene ciário da Bolsa-Forma o studante, que gozará do bene cio concedido 
até a conclus o do curso, nos seguintes termos: 

 descumprimento das obriga ões assumidas no termo de ades o ao 
R T C su eita as ins tui ões privadas de ensino superior e de duca o ro ssional 

Técnica de vel édio s seguintes penalidades  
 - impossibilidade de nova ades o por até tr s anos, sem pre u zo para 

os estudantes á bene ciados  e 
 - ressarcimento  ni o do valor corrigido das Bolsas-Forma o stu-

dante concedidas indevidamente, retroa vamente  data da infra o, sem pre u zo do 
previsto no inciso  

As normas gerais de execução do Pronatec por meio da concessão das 
bolsas-formação aos estudantes matriculados em ins tuições privadas de Educação 
Superior e de Educação Pro ssional Técnica de Nível Médio serão disciplinadas em ato 
do Ministro de Estado da Educação, que deverá prever, de acordo com a Medida Pro-
visória nº 593/2012: 
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 - normas rela vas ao atendimento ao aluno  
 - obriga ões dos estudantes e das ins tui ões  
 - regras para sele o de estudantes, inclusive mediante a a o de 

critérios de renda, e de ades o das ins tui ões mantenedoras  
 - forma e condi ões para a concess o das bolsas, comprova o da 

oferta pelas ins tui ões e par cipa o dos estudantes nos cursos  
 - normas de transfer ncia de curso ou ins tui o, suspens o temporá-

ria ou permanente da matr cula do estudante  
 - e ig ncias de qualidade acad mica das ins tui ões de ensino  
 - mecanismo de monitoramento e acompanhamento das bolsas con-

cedidas pelas ins tui ões, do atendimento dos bene ciários em rela o ao seu desem-
penho acad mico e outros requisitos  e 

 - normas de transpar ncia, publicidade e divulga o rela vas  con-
cess o das Bolsas-Forma o studante  

A supracitada Medida Provisória de ne, ainda, que compete ao Ministé-
rio da Educação a habilitação de ins tuições para o desenvolvimento de a vidades de 
educação pro ssional realizadas com recursos federais, nos termos do regulamento. 

Tanto a Lei nº 12.513/2011, quanto a Medida Provisória nº 593/2012 
são bastante claras em seus obje vos e proposições em relação à importância da va-
lorização do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) 
para o Brasil. A proposta apresentada pela SETEC/MEC em termos de autonomia das 
ins tuições privadas de Educação Superior devidamente habilitadas pelo Ministério 
da Educação, nos termos do art. 6º-A da Lei nº 12.513/2011, com a redação dada pela 
Medida Provisória nº 593/2012, que possuam Índice Geral de Cursos Avaliados (IGC) 
da ins tuição igual ou superior a 3 (três) e 6 que atuem em cursos de graduação do 
mesmo eixo tecnológico ou área do curso ofertado, tem plenas condições de ser aceita 
por este Colegiado, à luz do presente Parecer. 

Obviamente, os cursos e programas desenvolvidos no âmbito do PRONA-
TEC, em especial aqueles desenvolvidos por ins tuições de Educação Superior, deverão 
ter sua oferta adequadamente avaliada, tanto do ponto de vista ins tucional, quanto 
da efe va aprendizagem e desempenho dos alunos. Além disso, os cursos e progra-
mas de Educação Pro ssional Técnica de Nível Médio desenvolvidos por ins tuições 
de Educação Superior deverão ser considerados no âmbito dos ciclos avalia vos dessas 
ins tuições, nos termos da Lei nº 10.861/2004 e do Decreto nº 5.773/2006. 

Esta Câmara de Educação Básica já apreciou matéria similar em relação 
às ins tuições e Centros Universitários públicos, manifestando-se favoravelmente, ra-
zão pela qual proponho a subs tuição da expressão “ins tuições privadas de Educação 
superior  pela expressão “ins tuições de Educação Superior . 

À vista do exposto, nos termos deste Parecer, considera-se a proposta 
apresentada pela SETEC/MEC em condições de se autorizar as instituições de Educação 
Superior para a oferta de cursos técnicos de nível médio e no âmbito dos respectivos 
itinerários formativos, obedecidas as Diretrizes Curriculares Nacionais instituídas pela 
Resolução CNE/CEB nº 6/2012, com base no Parecer CNE/CEB nº 11/2012 (Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio), desde que 
essas instituições de Educação Superior sejam devidamente habilitadas pelo Ministério 
da Educação, nos termos do art. 6º-A da Lei nº 12.513/2011, com a redação dada pela 
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Medida Provisória nº 593/2012, que possuam Índice Geral de Cursos Avaliados (IGC) 
da instituição igual ou superior a 3 (três) e que atuem em cursos de graduação do 
mesmo eixo tecnológico ou área do curso ofertado como técnico de nível médio e 
respectivos itinerários formativos. A SETEC/MEC, em regime de colaboração com as 
instituições de Educação Profissional e Tecnológica do sistema federal de ensino e dos 
sistemas estaduais de ensino, deverá avaliar a qualidade dos cursos ofertados e progra-
mas desenvolvidos, nos termos do art. 39 da Resolução CNE/CEB nº 6/2012. 

Brasília, (DF), 20 de fevereiro de 2013. 

Conselheiro Francisco Aparecido Cordão – Relator 

A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto do Relator. 

Sala das Sessões, em 20 de fevereiro de 2013. 
Presidente da Câmara – Raimundo Moacir Mendes Feitosa 
Vice-Presidente da Câmara – Maria Izabel Azevedo Noronha

______________________________

(3

ASSUNTO: Consulta sobre a legi midade e compet ncia para n o autorizar a oferta de 
e ames de duca o de ovens e dultos  por escolas privadas 

INTERESSADO: Conselho Estadual de Educação do Amapá  UF: AP 

Em atendimento à consulta formulada pelo Conselho Estadual de Edu-
cação do Amapá sobre a legi midade e competência para não autorizar a oferta de 
exames de Educação de Jovens e Adultos (EJA) pelas escolas privadas, deixando essa 
oferta por parte do Poder Público, apresentamos o seguinte Parecer. 

O art. 205 da Cons tuição estabelece que a educação é dever do Estado. 
No entanto, no cumprimento desse dever, o Estado pode contar com a colaboração da 
família e da inicia va privada. Por essas razões, o art. 209 da Cons tuição estabeleceu 
que o ensino é livre à inicia va privada, mediante o cumprimento das normas gerais da 
educação, autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. 

rt    educa o, direito de todos e dever do stado e da fam lia, será 
promovida e incen vada com a colabora o da sociedade, visando ao pleno desenvol-
vimento da pessoa, seu preparo para o e erc cio da cidadania e sua quali ca o para 
o trabalho  

 

* Homologado em 7.10.2013



136

rt  9   ensino é livre  inicia va privada, atendidas as seguintes con-
di ões  

 - cumprimento das normas gerais da educa o nacional  
 - autoriza o e avalia o de qualidade pelo oder blico  

Como se observa, a Cons tuição faculta a atuação privada no campo do 
ensino. Essa atuação, entretanto, deve ser autorizada e avaliada pelo Poder Público, de 
modo que este, no procedimento de autorização, possa direcionar a atuação privada 
para o interesse público, com o obje vo de que essa atuação contribua para os obje -
vos da República, insertos no art. 3º da Cons tuição Federal. Se autorizada a atuação 
privada no campo do ensino e o Poder Público, por meio da avaliação, constatar que 
o foco foi desviado, ou seja, que a direção da atuação privada tenha se afastado do 
interesse público, cabe a ele (Poder Público) adotar medidas para corrigir essa atuação 
ou até mesmo, caso não seja corrigida, cassar a autorização anteriormente concedida. 
E isso é missão cons tucional do Poder Público que não pode tolerar ensino de má 
qualidade e desfocado do interesse público. 

Para explicitar o comando cons tucional, a Lei nº 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996 (LDB), que tem base no art. 22, inciso XXIV, da Cons tuição Federal, 
estabeleceu um regime de repar ção de atribuições e competências. 

Nessa linha, a LDB, nos arts. 8º, 9º, 10 e 11, xou a incumbência da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em matéria de educação. 

rt  8   ni o, os stados, o istrito Federal e os unic pios organiza-
r o, em regime de colabora o, os respec vos sistemas de ensino  

rt  9   ni o incumbir-se-á de  
 

rt   s stados incumbir-se- o de  
 - organizar, manter e desenvolver os rg os e ins tui ões o ciais dos 

seus sistemas de ensino  
 - de nir, com os unic pios, formas de colabora o na oferta do ensino 

fundamental, as quais devem assegurar a distribui o proporcional das responsabilida-
des, de acordo com a popula o a ser atendida e os recursos nanceiros dispon veis em 
cada uma dessas esferas do oder blico  

 - elaborar e e ecutar pol cas e planos educacionais, em conson ncia 
com as diretrizes e planos nacionais de educa o, integrando e coordenando as suas 
a ões e as dos seus unic pios  

 - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respec va-
mente, os cursos das ins tui ões de educa o superior e os estabelecimentos do seu 
sistema de ensino  

 - bai ar normas complementares para o seu sistema de ensino  
 - assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino 

médio  
 - assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual  nclu do 

pela ei n  7 9, de 7  
arágrafo nico  o istrito Federal aplicar-se- o as compet ncias refe-

rentes aos stados e aos unic pios  
rt   s unic pios incumbir-se- o de  

 
O mesmo diploma, nos arts. 16, 17 e 18, estabeleceu a abrangência dos 

sistemas de ensino. 
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rt  6   sistema federal de ensino compreende  
 

rt  7  s sistemas de ensino dos stados e do istrito Federal compre-
endem  

 - as ins tui ões de ensino man das, respec vamente, pelo oder bli-
co estadual e pelo istrito Federal  

 - as ins tui ões de educa o superior man das pelo oder blico mu-
nicipal  

 - as ins tui ões de ensino fundamental e médio criadas e man das 
pela inicia va privada  

 - os rg os de educa o estaduais e do istrito Federal, respec va-
mente  

arágrafo nico  o istrito Federal, as ins tui ões de educa o infan l, 
criadas e man das pela inicia va privada, integram seu sistema de ensino  

rt  8  s sistemas municipais de ensino compreendem  
 

Das disposições transcritas podemos extrair que os Estados estão incum-
bidos de “organizar, manter e desenvolver os órgãos e ins tuições o ciais dos seus 
sistemas de ensino ; “autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respec-

vamente, os cursos das ins tuições de Educação Superior e os estabelecimentos do 
seu sistema de ensino ; “baixar normas complementares para o seu sistema de ensi-
no ; “assegurar o Ensino Fundamental e oferecer, com prioridade, o Ensino Médio a 
todos que o demandarem . 

A Educação de Jovens e Adultos já é regulamentada na LDB pelos arts. 
37 e 38: 

rt  7   educa o de ovens e adultos será des nada queles que n o 
veram acesso ou con nuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade 

pr pria  

  s sistemas de ensino assegurar o gratuitamente aos ovens e aos 
adultos, que n o puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educa-
cionais apropriadas, consideradas as caracter s cas do alunado, seus interesses, condi-
ões de vida e de trabalho, mediante cursos e e ames  

   oder blico viabilizará e es mulará o acesso e a perman ncia do 
trabalhador na escola, mediante a ões integradas e complementares entre si  

   educa o de ovens e adultos deverá ar cular-se, preferencial-
mente, com a educa o pro ssional, na forma do regulamento  (Incluído pela Lei nº 
11.741/2008) 

rt  8  s sistemas de ensino manter o cursos e e ames suple vos, que 
compreender o a base nacional comum do curr culo, habilitando ao prosseguimento 
de estudos em caráter regular  

  s e ames a que se refere este ar go realizar-se- o  
 - no n vel de conclus o do ensino fundamental, para os maiores de quin-

ze anos  
 - no n vel de conclus o do ensino médio, para os maiores de dezoito anos  
  s conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por 

meios informais ser o aferidos e reconhecidos mediante e ames  
Podemos extrair, ainda, que o sistema estadual compreende as ins tui-

ções de Ensino Fundamental e de Ensino Médio criadas e man das pelo Poder Público 
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(inciso I, art. 17, da LDB) e pela inicia va privada (inciso III do mesmo ar go), tanto na 
educação regularmente oferecida na idade própria, quanto na Educação de Jovens e 
Adultos. 

A situação concreta ponderada em face desse contexto norma vo per-
mite a conclusão de que as ins tuições privadas de Ensino Fundamental e de Ensino 
Médio estão abrangidas pela competência regulatória dos sistemas estaduais de ensi-
no, que por seus órgãos deverão autorizar, avaliar e supervisionar essas ins tuições. 

Permite, também, concluir que os sistemas possuem, no seu campo de 
atuação, competência norma va e, ainda, que no exercício dessa competência, podem 
baixar normas complementares (inciso V do art. 10 da LDB), normas estas que, jus -
cadamente, podem estabelecer a oferta exclusiva de EJA em estabelecimentos o ciais. 

Não se trata, neste caso, de nenhuma violação ao art. 209 da Cons tui-
ção Federal, que fala em a vidades de ensino. O ensino permanece livre à inicia va pri-
vada, mediante o cumprimento das normas de educação, autorização e avaliação pelo 
Poder Público. No caso, apenas exames suple vos, segundo a disciplina do sistema de 
ensino, serão ofertados por estabelecimentos o ciais, ou seja, esta modalidade de exa-
me suple vo será atendida exclusivamente pelo Estado, não sendo, assim, necessária a 
atuação privada. A inicia va privada pode atuar no campo do ensino de EJA. Essa auto-
rização deve ser supervisionada pelo Poder Público, segundo o interesse público social. 

Considerando a análise realizada, somos de parecer que a oferta de exa-
mes suple vos de EJA não é atribuição da inicia va privada e, portanto, os Conselhos 
Estaduais de Educação podem indeferir o pedido de autorização, tendo competência 
para não autorizar às escolas privadas a realização de exames suple vos. 

Brasília, (DF), 13 de março de 2013. 
Conselheira Malvina Tânia Tu man – Relatora  

A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto da Rela-
tora. 

Sala das Sessões, em 13 de março de 2013.  

Conselheiro Raimundo Moacir Mendes Feitosa – Presidente 
Conselheira Maria Izabel Azevedo Noronha – Vice-Presidente

______________________________

ASSUNTO: olicita o de altera o da reda o do art   da Resolu o C /C B n  
7/ , que a iretrizes Curriculares acionais para o nsino Fundamental 
de 9 nove  anos

INTERESSADO: Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região    UF: RJ 
RELATORA: Malvina Tânia Tu man 

23001000036/2013-10 
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O Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região, com sede na Rua 
Adolfo Mota, 104, Tijuca, Rio de Janeiro, protocolou, em 28 de agosto de 2012, pe-
dido de revisão e alteração da redação do art. 31 da Resolução CNE/CEB nº 7/2010, 
que xa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, 
tornando obrigatório que as aulas de Educação Física para os anos iniciais do Ensino 
Fundamental sejam ministradas por pro ssionais licenciados em Educação Física e de-
vidamente registrados nos Conselhos Regionais, conforme Lei Federal nº 9.696/98. 

Cabe historiar que, em 9 de março de 2001, a Secretaria Nacional do Es-
porte, do Ministério do Esporte e Turismo, encaminhou consulta ao Conselho Nacional 
de Educação sobre a obrigatoriedade da Educação Física como componente curricular 
da Educação Básica. A matéria em questão foi apensada à outra de caráter semelhan-
te, encaminhada pelo Ministério Público da União/Promotoria de Jus ça de Defesa 
da Educação do Distrito Federal, indagando a exigibilidade de formação especí ca em 
Educação Física para os quatro primeiros anos do Ensino Fundamental, além de per-
guntar sobre a per nência de oferecer a Educação Física em turno diverso do horário 
normal das a vidades escolares. Em resposta, a tais questões, a Câmara de Educação 
Básica, em 3 de julho de 2001, aprovou o Parecer CNE/CEB nº 16/2001 que, entre ou-
tros aspectos, não restringe a docência de Educação Física nas escolas a pro ssionais 
especializados, evocando a Portaria Interministerial 73, de 23 de junho de 2001. Essa 
portaria ins tuiu a Educação Física como componente curricular obrigatório, devendo 
ser incorporada à proposta pedagógica da escola, mas não necessariamente na forma 
de disciplina especí ca. Conclui que “não se pode pretender implantar algo como a 
docência de áreas de conhecimento ou de componentes curriculares (...) restrita a pro-

ssionais, ou seja, com credencial pro ssional especí ca . 
O Parecer CNE/CEB nº 16/2001, apoiado em tais premissas, indica que 

“no caso de o componente curricular Educação Física ser oferecido na forma de disci-
plina especí ca nos quatro úl mos anos do Ensino Fundamental e no Ensino Médio (...) 
ele deverá ser ministrado por pro ssional legalmente licenciado . Em 14 de dezembro 
de 2010, foi publicada a Resolução CEB/CNE nº 7/2010, que xa Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. O art. 31 da referida Resolução 
determina que do  ao  ano do nsino Fundamental, os componentes curriculares 

duca o F sica e rtes poder o estar a cargo do professor de refer ncia da turma, 
aquele com o qual os alunos permanecem a maior parte do per odo escolar, ou de pro-
fessores licenciados nos respec vos componentes. 

Indica, ainda, em seus parágrafos 1º e 2º que, no caso das escolas opta-
rem por incluir Língua Estrangeira nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o profes-
sor deve ter licenciatura especí ca no componente curricular e, dessa forma, deve ser 
assegurada a integra o com os demais componentes trabalhados pelo professor de 
refer ncia da turma. 

O requerimento do Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região, 
enviado à Câmara de Educação Básica, apresenta considerações que a rmam, entre 
outras argumentações, que o mundo hoje não sustenta mais a tradição do sistema 
educacional brasileiro que mantém uma única professora generalista atuando no pro-
cesso de formação desses pequenos, porém complexos, seres em desenvolvimento ; 
“que a reorganização sica de nossas cidades tem diminuído (...) os espaços des nados 
à prá ca de a vidades sicas (...) gerando as já constatadas epidemias de obesidade 
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e hipertensão ainda na primeira infância ; “que a formação da professora em nível de 
Curso Normal (...) ou mesmo no caso de Curso Normal Superior, não contempla, nem 
de perto, os conhecimentos básicos necessários para uma atuação segura e quali -
cada para lidar com as diferentes dimensões da inteligência humana, em especial a 
cinestésico-motora, que é a base para a construção das demais ; “que para a oferta de 
um serviço com qualidade no campo do ensino-aprendizagem (...) são imprescindíveis 
conhecimentos em diferentes áreas, v.g., Anatomia, Cinesiologia, Fisiologia, Aprendiza-
gem Motora etc, além daqueles ligados ao homem e à sociedade, a saber, Antropolo-
gia, Sociologia, Filoso a etc ; “que o único pro ssional que detém tais conhecimentos 
é aquele com formação superior em licenciatura em Educação Física (...); “que o art. 
31 da Resolução CNE/CEB nº 7/2010 coloca em risco o campo de trabalho do pro ssio-
nal de Educação Física nesse segmento de ensino, uma vez que, ao tornar faculta va 
sua inserção permite que outros critérios, o econ mico, por exemplo, se sobreponham 
aos relacionados a uma oferta de educação escolar verdadeiramente com qualidade ; 
“que é papel (...) do Sistema CONFEF/CREF, (...) garan r que os postos de trabalho se-
jam ocupados por pro ssionais que detenham os conhecimentos necessários para que 
atuem de forma a não colocar em risco os bene ciários do serviço, principalmente 
quando esses bene ciários são crianças em formação . 

A Educação Física, de acordo com a Lei nº 9.394/96 (LDB), faz parte do 
projeto polí co-pedagógico de cada escola, sendo esse o instrumento pedagógico de -
nidor das propostas educacionais e dos pressupostos teórico-metodológicos que estão 
implicados no trabalho do cole vo da escola. Nesta perspec va, e no caso especí co 
da Educação Física, o projeto polí co-pedagógico de cada escola precisa contemplar, 
entre outras questões, o papel da Educação Física naquela ins tuição; a concepção de 
infância e adolescência que a ins tuição assume e que será incorporada pelas ações no 
componente curricular em questão; o papel do professor de Educação Física; a meto-
dologia de organização do trabalho pedagógico entre os diferentes pro ssionais da es-
cola, bem como a desejável interdisciplinaridade entre os diferentes campos do saber. 

Nas considerações apresentadas pelo CREF1, destacamos a referência 
que aquele Conselho faz sobre a importância do(a) professor(a) dominar, em seu ar-
cabouço teórico, diversos conteúdos especí cos sustentadores da disciplina Educação 
Física. Sem dúvida, isso é desejável e imprescindível. No entanto, é preciso car atentos 
à u lização pedagógica desses conteúdos quando são aplicados, principalmente, para 
fundamentar ações educa vas com crianças. De acordo com Deborah Thomé Sa ão, 
ao abordar o tema “Infância, Educação Física e Educação Infan l , é preciso que tais 
conhecimentos não limitem a criança em suas linguagens de movimento, nem anteci-
pem diagnós cos preconceituosos. O ato educa vo, especialmente com crianças, deve 
considerá-las como sujeitos de múl plas linguagens. Portanto, os conhecimentos nor-
teadores da disciplina precisam ter como objeto de seu trabalho educa vo a ampliação 
do repertório cultural das mesmas. Dessa forma, os movimentos, as brincadeiras, os 
jogos, as danças e outras manifestações do ou com o corpo devem ser es mulados a 
par r de um processo intera vo e não dicot mico. 

Assim como a rma o CREF1 que o único pro ssional que detém os co-
nhecimentos especí cos para atuar nessa área de conhecimento é aquele com forma-
ção superior em licenciatura em Educação Física, reforçamos a urgência em associar à 
Educação Física a visão de infância e de criança. Nesse sen do, o eixo da questão se 
desloca dos pro ssionais para as concepções curriculares. 
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Alguns estudos sobre o assunto nos ajudam na presente análise. Entre 
eles, citamos o ar go do Dr. Carlos Neto, da Faculdade de Motricidade Humana da 
Universidade Técnica de Lisboa, que aborda o “Desenvolvimento da motricidade e as 
culturas de infância . Ele a rma que: 

e é certo que nas primeiras idades o desenvolvimento se processa a par-
r de uma es mula o casual, e plicado como parte de um processo maturacional que 

resulta da imita o, tenta va e erro e liberdade de movimento, é também verdade que 
as crian as, quando e postas a uma es mula o organizada, em que as circunst n-
cias se am apropriadamente encora adoras, as suas capacidades e habilidades moto-
ras tendem a desenvolver-se para além do que é normalmente esperado opes, 997  

eto  iéron, 99  eto, 987  
A rma ainda: 
Tendo em aten o as caracter s cas do crescimento e desenvolvimento 

motor nestes n veis de escolaridade  aos  anos , a literatura cien ca produzida 
até o momento, indica-nos várias áreas do desenvolvimento humano em que a prá ca 
de ac vidades motoras através dos efeitos produzidos pelo e erc cio sico, ogo ou 
habilidades motoras  t m um efeito evidente  no desenvolvimento sico sseo, muscu-
lar, cárdio-vascular e controle da obesidade  no desenvolvimento de habilidades n o-
-locomotoras posturais , locomotoras transporte do corpo  e manipula vas controle 
e transporte de ob ectos  no desenvolvimento percep vo-motor  

Tais a rmações nos levam a re e r, por outro lado, sobre a importância 
de uma formação pro ssional do(a) professor(a) que atuará com crianças na faixa de 
idade indicada pelo pesquisador que contemple as especi cidades inerentes à prá ca 
da Educação Física. 

O estudo exploratório “A Educação Física nas séries iniciais do Ensino 
Fundamental , de Josiene de Lima Mascarenhas, da Universidade Bandeirante de São 
Paulo (UNIBAN), indica que: 

s aulas de duca o F sica s o caracterizadas como um grupo de a vi-
dades, reunidas de forma desregulada C R , 987 , que muitas vezes se apresenta 
sem embasamento te rico ou s o pautadas apenas nos aspectos siol gicos e de de-
senvolvimento e crescimento, sem rela o com a realidade que os alunos encontram 
fora da escola  

A pesquisadora acrescenta em seu ar go: 
 essa crise  da duca o F sica é vis vel principalmente nas escolas de 

primeiro e segundo ciclos do nsino Fundamental e o mo vo, segundo ima , era 
o de que as aulas de duca o F sica n o eram ministradas por um pro ssional da área, 
mas sim por professores polivalentes professores que ministram aula para as quatro 
primeiras séries do nsino Fundamental  que nem sempre nham o real sen do da 
disciplina de duca o F sica e o dom nio sobre a implementa o de um programa de 
qualidade de duca o F sica  

De maneira geral, os estudos, ainda diminutos, encontrados sobre a rela-
ção do pro ssional de Educação Física na Educação Infan l e nos anos iniciais parecem 
ser controversos. Carlos Neto também faz observações a respeito: 

 a valoriza o do estudo das Culturas de nf ncia  do ponto de vista 
da duca o F sica e esporto encontra-se num estado pouco desenvolvido no que res-
peita  forma o de especialistas,  inves ga o cien ca e  interven o pedag gica, 
terapéu ca e ar s ca  

A professora E ene Abreu, ao fazer uma análise dos estudos aqui referi-
dos, nos auxilia a perceber, no entanto, a existência de dois aspectos que são alvo de 
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preocupação sobre a atuação do pro ssional de Educação Física na Educação Infan l e 
no Ensino Fundamental: 

1. A formação do docente de Educação Física: 
Há a necessidade de se pensar a formação do pro ssional – o currículo 

dos cursos de licenciatura em Educação Física – pensando na relevância de se discu r 
sobre conceitos de infância, polí cas e prá cas pedagógicas na Educação Infan l e anos 
iniciais do Ensino Fundamental, nos paradigmas que fundam a educação inclusiva e 
tantos outros assuntos que poderiam colaborar para o desenvolvimento escolar das 
crianças que estudam nesse período. Entre outros, poderíamos citar a psicomotricida-
de, a relação das a vidades sicas na sua relação com o desenvolvimento psicossocial 
e a alfabe zação. 

2. A segmentação das ações pedagógicas na Educação Infan l: 
Frequentemente, discute-se sobre a importância de um currículo com 

caracterís cas inter e transdisciplinares, que não fragmente as ações pedagógicas. Essa 
concepção é ainda mais enfa zada quando se trata da Educação Básica. Nesse caso, 
precisamos car atentos para que a presença de um pro ssional de uma área especí -
ca do conhecimento não demarque o espaço/tempo de certas a vidades. 

Por outro lado, podem ser evidenciados aspectos que fortalecem a pre-
sença de um pro ssional licenciado em Educação Física para atuar na Educação Infan l 
e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Entre eles, destacamos: 

1. A presença de um pro ssional com conhecimentos especí cos: 
A experiência tem mostrado que crianças dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e, muitas vezes, da Educação Infan l, não par cipam de a vidades fora 
da sala de aula, quer pela indisponibilidade do professor da turma, quer por uma opção 
das próprias redes de ensino em priorizar a vidades de alfabe zação e matemá ca em 
detrimento de a vidades sicas, ar s cas e culturais. Além disso, com um conheci-
mento rela vo sobre a corporeidade, muitos professores optam por “a vidades livres  
– reconhecendo a importância do autoconhecimento, do movimento e do espaço – 
mas deixam de oferecer a vidades dirigidas por não ter uma formação especí ca para 
tanto. Ainda, muitos professores desenvolvem a vidades externando preocupação em 
relação à saúde, isto é, se as a vidades desenvolvidas de alguma forma não prejudica-
rão a si e a alguns de seus alunos, justamente por sua formação não se deter sobre tais 
aspectos. Dessa forma, a presença de um pro ssional poderá ampliar a possibilidade 
de oferta de a vidades às crianças, promover o diálogo – parte importante de uma 
práxis pedagógica – ampliando a experiência e formação do professor/pedagogo e do 
pro ssional de Educação Física e ter a benesse dos conhecimentos especí cos dos cur-
sos de Educação Física na escolha e no desenvolvimento das a vidades. 

2. A possibilidade de diálogo com bases bem fundadas sobre a questão 
do espaço na escola: 

Muitas de nossas escolas têm espaço precário para a vidades fora de 
sala de aula. Há a necessidade urgente de se a rmar a importância dos espaços e de 
um ambiente adequado para a formação da criança, que envolve mais do que salas de 
aula mobiliadas. Os professores/pedagogos têm uma base de conhecimentos que lhes 
permite reconhecer essa importância e discu r sobre o assunto com gestores. Porém, 
como a oferta de a vidades sicas – apesar de ins tuída na legislação educacional – 
não é regular em todas as escolas por mo vos já descritos, nem sempre há um diálogo 
proveitoso sobre o tema entre gestores e professores. A presença de um pro ssional 
que se deterá sobre isso demandará tal diálogo e poderá ser uma possibilidade a mais 
de se ter melhorias nas condições de aprendizagem e ensino, pela caracterização da 
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regularidade da oferta e a discussão com base em conhecimentos especí cos da área, 
acrescidas às discussões pedagógicas sobre o ambiente/espaço nas escolas da rede 
pública. 

A solicitação do Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região 
(CREF1) para que o Conselho Nacional de Educação reveja e altere a redação do art. 31 
da Resolução CNE/CEB nº 7/2010, que xa Diretrizes Curriculares Nacionais para o En-
sino Fundamental, nos leva a um olhar atento sobre a defesa dos direitos educacionais 
das crianças. Dessa forma, indicamos que: 

1. O componente curricular Educação Física, conforme prevê o art. 31 da 
Resolução CEB/CNE nº 7/2010, deverá estar a cargo do professor de referência da tur-
ma ou de professor com licenciatura na área de referência, na medida em que o com-
ponente não é oferecido na forma de disciplina especí ca no que se refere à Educação 
Infan l e aos anos iniciais do Ensino Fundamental, até o 5º ano. 

2. O eixo da questão ora analisada se desloca dos pro ssionais para as 
concepções curriculares. O currículo não pode ser fragmentado, especialmente quan-
do se trata de Educação Infan l e dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Portanto, 
o projeto polí co-pedagógico das escolas deve garan r que os professores de referên-
cia das turmas da Educação Infan l e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, até o 
5º ano, bem como os professores licenciados em Educação Física, devam ter acesso 
a oportunidades de formação con nuada (novos conhecimentos e prá cas pedagó-
gicas), que possibilitem melhorias signi ca vas nas condições de aprendizagem dos 
estudantes, em um processo mediador entre diferentes saberes e fazeres dos pro s-
sionais e dos alunos. 

Brasília, (DF), 14 de março de 2013. 

Conselheira Malvina Tânia Tu man – Relatora 

A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto do Relator. 

Sala das Sessões, em 14 de março de 2013. 
Conselheiro Raimundo Moacir Mendes Feitosa – Presidente 
Conselheira Maria Izabel Azevedo Noronha – Vice-Presidente

______________________________

ASSUNTO: iretrizes acionais para a operacionaliza o do ensino de sica na du-
ca o Básica 

INTERESSADO: Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica      UF: DF 
COMISSÃO: Luiz Roberto Alves, Malvina Tu man (Presidente), Nilma Lino Gomes e Rita 

Gomes do Nascimento (Relatora) 
23001.000072/2011-11 
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I – 

O debate sobre o papel da Arte na Educação Básica, em especial do con-
teúdo Música, ganha evidência na atualidade com a aprovação da Lei nº 11.769, de 18 
de agosto de 2008. Essa norma va altera a Lei nº 9.394/96, que estabelece as Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDB), com vistas a dispor sobre a obrigatoriedade do 
ensino de Música na Educação Básica. Para tanto, acrescenta ao art. 26 da LDB, que 
trata da base nacional comum e da parte diversi cada do currículo da Educação Básica, 
o § 6º, estabelecendo a Música como “conte do obrigat rio, mas n o e clusivo , do 
componente curricular Arte, tratado no § 2º desse mesmo ar go. Com a redação dada 
pela Lei nº 12.287/2010 (que altera a Lei nº 9.394/96, no tocante ao ensino da Arte), o 
referido § 2º dispõe que o ensino da rte, especialmente em suas e pressões regionais, 
cons tuirá componente curricular obrigat rio nos diversos n veis da duca o Básica, 
de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. A Lei nº 11.769/2008 de-
termina ainda o prazo de 3 (três) anos para que os sistemas de ensino se adaptem a 
essas exigências. 

O Conselho Nacional de Educação (CNE), por meio de sua Câmara de 
Educação Básica (CEB), conduz a discussão desse tema balizado pelo que dispõe a LDB 
nos dois parágrafos do art. 26 e na perspec va do que de nem as Diretrizes Curricu-
lares Nacionais Gerais para a Educação Básica, objeto do Parecer CNE/CEB nº 7/2010 
e da Resolução CNE/CEB nº 4/2010, bem como das Diretrizes especí cas para suas 
etapas e modalidades. Ainda em 2011 o tema era tratado pelas conselheiras Clélia 
Brandão Alvarenga Craveiro e Rita Gomes do Nascimento. Com o término do mandato 
da conselheira Clélia Brandão Alvarenga Craveiro, a conselheira Rita Gomes do Nasci-
mento apresentou, em 8 de novembro de 2012, a Indicação CNE/CEB nº 6/2012, pro-
pondo a cons tuição de comissão para realizar estudos sobre o ensino de Música nos 
currículos da Educação Básica. Para tanto, por meio da Portaria CNE/CEB nº 1/2013, de 
30 de janeiro de 2013, foi designada comissão composta pelos conselheiros Malvina 
Tânia Tu man, presidente; Rita Gomes do Nascimento, relatora; Luiz Roberto Alves e 
Nilma Lino Gomes, membros. 

Este Parecer resulta de ampla discussão promovida pelo CNE junto a di-
versos pro ssionais ligados ao ensino de Música. Ao longo de sua construção foram 
realizados os seguintes eventos:  

a) Simpósio sobre o ensino de Música na Educação Básica: elementos 
para a regulamentação, nos dias 17 e 18 de dezembro de 2012, na sede da Universida-
de Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). 

Esse evento teve como obje vo ampliar o processo de construção co-
le va de um documento que “subsidie o CNE na regulamentação do ensino de Músi-
ca, tendo em vista a implementação obrigatória do conteúdo Música no componente 
Arte dos currículos da Educação Básica, em cumprimento às determinações da Lei nº 
11.769/2008.  Par ciparam diversos pro ssionais ligados ao Conservatório Brasileiro 
de Música (CBM); à Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM); à Associação 
Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música (ANPPOM); à Escola de Música da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro; à Decania do Centro de Letras e Artes e à Escola 
de Música da UNIRIO; ao Colégio Pedro II; ao Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro; 
ao Grupo de Ar culação Parlamentar Pró-Música (GAP); ao Ministério da Cultura/FU-
NARTE; à Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC); à Universidade do Estado 
de São Paulo (UNESP); à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); à Secretaria de 
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Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC); além dos membros da comis-
são da CEB/CNE e de diversos pro ssionais e estudantes. 

b) Audiências públicas, sendo a primeira, em 7 de junho de 2013, na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); a segunda, em 24 de junho de 
2013, na Universidade Federal do Pará (UFPA); a terceira, em 1º de julho de 2013, na 
Universidade de Brasília (UnB), e a quarta, nos dias 14 e 15 de julho de 2013, na Uni-
versidade Estadual de Londrina (UEL). 

O público par cipante dessas audiências foi de aproximadamente oito-
centas pessoas, abrangendo professores universitários, professores da Educação Bá-
sica, secretários e demais gestores de educação de estados, municípios e do Distrito 
Federal, músicos em geral e pro ssionais diversos que têm interesse na temá ca. Além 
disso, a audiência ocorrida na UnB foi transmi da ao vivo pela internet, contemplando 
um público que não p de se deslocar para o local dos eventos. Assim, de maneira geral, 
es ma-se que o número total de par cipantes das audiências, presencialmente e via 
internet, tenha sido de, aproximadamente, mil e quinhentas pessoas. 

As audiências contaram com a par cipação presencial de representan-
tes de diferentes Estados do Brasil, a saber: Amazonas, Pará, Acre, Tocan ns, Piauí, 
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, São 
Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Brasília, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Além disso, os poucos Estados da Região 
Norte (Amapá, Rond nia e Roraima) e Nordeste (Maranhão e Alagoas) que não fo-
ram representados presencialmente, puderam par cipar dos debates por meio de sua 
transmissão online. 

Mesmo retratando singularidades regionais, todas as audiências des-
tacaram aspectos que perpassam a realidade do ensino de Música nas diferentes lo-
calidades do Brasil, sobretudo nos contextos da Educação Básica pública. Um desses 
aspectos diz respeito à prá ca de realização de concursos com vistas à contratação de 
um professor polivalente de Arte, supostamente apto a atuar nas quatro linguagens 
ar s cas (Dança, Artes Visuais, Teatro e Música). 

Essa prá ca, no entanto, conforme indicado nas audiências, se mostra 
contrária às perspec vas de formação realizada em cada uma das linguagens ar s cas 
e às demandas dos seus pro ssionais que anseiam por atuações docentes melhor qua-
li cadas no ensino de Música. Assim, ao trabalharem com conteúdos alheios aos do 
seu campo de formação, os professores compreendem que sua prá ca pedagógica e a 
aprendizagem musical dos estudantes cam fragilizadas.  

Não obstante estes problemas, as audiências também indicaram possibi-
lidades e alterna vas para uma implementação mais consistente e coerente do ensino 
de Música na Educação Básica, a par r do exemplo de determinadas experiências con-
sideradas bem sucedidas. 

O processo democrá co de debate e de escuta pública das audiências re-
a rmou e evidenciou a necessidade de se consolidar o papel da Música como conteúdo 
curricular capaz de potencializar o processo forma vo dos estudantes e contribuir para 
a promoção da qualidade social da Educação Básica. 

c) Reuniões técnicas 
A primeira reunião, realizada em julho de 2013, teve como foco a dis-

cussão sobre o papel da música como fator de socialização e de desenvolvimento do 
cérebro humano, tendo por base estudos da neurociência, da antropologia e das artes 
de modo geral apresentados pela pesquisadora Drª Elvira de Souza Lima. Par ciparam 
deste encontro especialistas ligados à ABEM e à SEB/MEC, cujos resultados estão apre-
sentados no item 2 do presente Parecer. 
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Nessa reunião, tomou-se conhecimento de alguns documentos produzi-
dos por especialistas da área do ensino de Arte, sobretudo os que atuam diretamente 
com o ensino de Música, congregados em eventos promovidos pela Secretaria de Edu-
cação Básica do MEC, que obje varam contribuir com orientações para a implementa-
ção do conteúdo Música nos currículos das escolas de Educação Básica. Contribuições 
de documentos resultantes desses eventos, descritos no item 3 deste Parecer, foram 
incorporadas às presentes Diretrizes para o ensino de Música. 

A segunda reunião técnica ocorreu no dia 18 de outubro de 2013, com 
o obje vo de discu r uma versão preliminar destas Diretrizes, e que contou com a 
presença de representantes da ABEM Nacional e da Região Norte, da SEB/MEC, da Di-
retoria de Educação e Comunicação para Cultura da Secretaria de Polí cas Culturais do 
Ministério da Cultura (MinC) e da pesquisadora Drª Elvira Souza Lima. 

Na reunião também foram relatados, pela representação do MinC, al-
guns eventos promovidos por diversos setores governamentais e da sociedade civil 
envolvidos com a temá ca, mobilizados pela aprovação da Lei nº 11.769/2008. Obje -
vando demonstrar que há um importante acúmulo de discussões e de ações em torno 
dessa temá ca, optou-se, em reconhecimento a esses movimentos, pela apresentação 
dos eventos no item Histórico do ensino de Música, bem como pela incorporação de 
algumas orientações resultantes desses eventos ao texto deste Parecer. 

O processo de construção do campo do ensino de Música, cons tuinte 
da história da educação nacional, tem sido marcado pela elaboração de documentos 
e pela realização de ações resultantes da luta pela inserção da Música nas escolas, 
conforme sugerido no quadro sinó co a seguir, produzido a par r das colaborações 
dos representantes da ABEM, por ocasião das reuniões técnicas realizadas com vistas à 
produção cole va deste documento

O Decreto nº 1.331, de 1854, no Regime Imperial, apresenta as primeiras de nições, no âmbito da 
legislação educacional brasileira, para o ensino de Música nas escolas. Restrito ao Distrito Federal 
(Rio de Janeiro), ganha ressonância em outros centros educacionais do Brasil. 

O Decreto nº 981, de 1890, apresenta as primeiras aspirações para a Música na escola do Brasil 
republicano; 
A legislação nacional dos anos seguintes não abrange qualquer de nição sistemá ca para o ensino 
de Música na escola, mas diversas localidades incorporam propostas de ensino de Música e de prá-

ca musical no contexto escolar. 

O canto orfe nico conquista espaço signi ca vo nas escolas brasileiras, sobretudo com base na pro-
posta de Villa-Lobos. Essa prá ca alcança legi midade nacional a par r dos decretos: 
nº 19.890, de 18 de abril de 1931; 
nº 24.794, de 14 de julho de 1934; 
nº 4.993, de 26 de novembro de 1942. 
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A Lei nº 4.024/61 (LDB), que trouxe novas de nições para a educação nacional, não deu qualquer 
ênfase à proposta do canto orfe nico na escola. Ao contrário de outros documentos da legislação 
nacional vigentes até o nal dos anos de 1950, nessa LDB não há referência ao ensino de Música. 

A Lei no 5.692/71 trouxe para a legislação nacional a de nição da “Educação Ar s ca  como a vida-
de e disciplina obrigatória no ensino de 1º e 2º graus. Assim, com a Educação Ar s ca consolidou-se 
o ensino polivalente das artes, enfraquecendo a presença da Música como componente curricular 
na escola. 
Em 1973, são aprovados o Parecer CFE nº 1.284/73 e a Resolução CFE nº 23/73, atos norma vos que 
regulamentam o curso de licenciatura em Educação Ar s ca. 
O Parecer CFE nº 540/77 faz menção às formas do ensino de Música anteriores à Lei 5.692/71, limi-
tado ao espaço da teoria musical ou do canto coral. 

O surgimento da pós-graduação em Música no Brasil fortaleceu a pesquisa em educação musical, 
gerando estudos pioneiros sobre o ensino de Música na escola brasileira. 
Em 1987, é criada a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música (ANPPOM). 
O debate sobre o ensino das artes na escola é ampliado no âmbito das diferentes áreas de artes, 
apontando, principalmente, para a inadequação da polivalência. 

Em 1991, é criada a Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM), contribuindo para as discus-
sões e as ações acerca do ensino de Música na escola. 
Em 1996, o ensino de Arte é fortalecido pela sua inclusão na Lei nº 9.394/96 (LDB). 
Desde 1998, as especi cidades das diferentes linguagens ar s cas são reconhecidas nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais de nidas por esta Câmara de Educação Básica e nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais. 

2001 a 2013

A Resolução CNE/CES nº 2/2004, com fundamento no Parecer CNE/CES nº 195/2003, de niu as Dire-
trizes Curriculares Nacionais para os cursos de licenciatura em Música. 
A campanha “ uero Educação Musical na Escola , levada a efeito entre 2006 e 2008, mobilizou o 
poder público e a sociedade civil em prol da aprovação da Lei nº 11.769/2008. Em 2009, a campanha 
ganhou página nas redes sociais. 
É criado, em 2006, o Grupo de Articulação Parlamentar Pró-Música (GAP), constituído pelo Núcleo 
Independente de Músicos (NIM), pela Associação Brasileira de Música Independente (ABMI), pelo 
Sindicato dos Músicos Profissionais do Estado do Rio de Janeiro (SindMusi-RJ), pela Rede Social 
da Música e pelo Fórum Paulista Permanente de Música (FPPM), reunindo, também, políticos de 
diversos partidos e artistas. 
A Lei nº 11.769/2008 foi aprovada a par r de um amplo movimento nacional mediado por educado-
res musicais e músicos e, também, por membros da sociedade em geral. 
O debate e a busca de estratégias para o cumprimento da Lei nº 11.769/2008 ganhou f lego em 
todo o país. A Câmara de Educação Básica se pronunciou sobre a matéria por meio da Parecer CNE/
CEB nº 10/2008. 
No dia 24 de julho de 2009, no IX Fes val de Música de Ourinhos, em São Paulo, realizou-se o Semi-
nário “Ensino de Música nas escolas , que contou com a presença de representantes das en dades 
da área educacional e musical. 
Em maio de 2013, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) promoveu o I Encontro Internacio-
nal de Educação Musical, discu ndo a implementação da Lei nº 11.769/2008. 
Em 2011, a Secretaria de Educação Básica do MEC promoveu reunião com especialistas da área da 
música para discu r o ensino de Arte e de Música nas escolas. Dessa reunião resultou um documento 
com subsídios ao CNE para a de nição destas Diretrizes. 
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A música, entendida como um direito de todas as pessoas, possibilita a 
presença de diferentes atores na escola, tais como musicistas, sábios e mestres tradi-
cionais, técnicos, pedagogos e licenciados em Música. Isso tem favorecido o crescimen-
to dos debates e ações em torno da inserção do ensino de Música e suas formas de 
tratamento no contexto escolar. 

Prá ca curricular que deve ser estendida a todos os estudantes, o ensino 
de Música precisa ser integrado ao projeto polí co-pedagógico das escolas que, de 
um modo geral, têm atribuído, em suas ações educa vas, papel secundário à música 
no processo forma vo dos estudantes. Sendo assim, a presença da música nas escolas 
tem, em muitos casos, sido reduzida à realização de a vidades pontuais, projetos com-
plementares ou extracurriculares, des nados a apenas alguns estudantes; relegada a 
uma ferramenta de apoio ao desenvolvimento de outras disciplinas; u lizada muitas 
vezes como rituais pedagógicos de ro nização do co diano escolar, tais como marca-
ção dos tempos de entrada, saída, recreio, bem como das festas e comemorações do 
calendário escolar. 

A m de que se supere o caráter funcional ou u litário destas ações, não 
obstante a importância de algumas delas em diferentes contextos escolares, o ensino 
de Música deve cons tuir-se em conteúdo curricular interdisciplinar que dialogue com 
outras áreas de conhecimento. Desse modo, o conhecimento e a vivência da música 
como expressão humana e cultural devem ser integrados sistema camente às diferen-
tes áreas do currículo. 

Para que tal aconteça, é necessário que os professores mobilizem técni-
cas e metodologias especí cas e atualizadas existentes no campo da educação musical 
e da pedagogia. Ganha destaque, assim, a necessidade de adequação dos cursos de 
formação inicial e con nuada de professores, em face das especi cidades demandadas 
pelo ensino de Música. No que se refere à formação inicial, por exemplo, é fundamen-
tal que os cursos que habilitam para a docência na área do ensino de Música invistam 
mais na preparação pedagógica dos futuros professores. Com a mesma nalidade, os 
cursos de Pedagogia devem incluir em seus desenhos curriculares conteúdos relacio-
nados ao ensino de Música para a docência na Educação Infan l e nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental. Nesse sen do ainda, os cursos de formação con nuada, visando 
uma melhor quali cação pedagógica para o ensino de Música, precisam promover o 
aprofundamento dos saberes e experiências adquiridos na formação inicial e na prá ca 
docente, bem como promover a produção de novos saberes que concebam a música 
como instrumento pedagógico. 

Para o atendimento dessas demandas, também deverão ser previstos e 
criados tempos e espaços adequados ao ensino de Música na escola. Como exemplos, 
orienta-se que sejam previstos no projeto polí co-pedagógico tempos para que a for-
mação con nuada ocorra na própria escola, dentro da jornada de trabalho do profes-
sor. Necessário se faz, também, que sejam des nados espaços para o desenvolvimento 
das a vidades relacionadas ao ensino de Música, carecendo haver adequação dos pro-
jetos arquitet nicos de construção/ampliação/ reforma dos prédios escolares, além da 
dotação de equipamentos musicais diversos, em qualidade e quan dade su cientes 
para o atendimento condigno dos estudantes. 

Destacados o devido respeito e o reconhecimento da autonomia peda-
gógica da escola, bem como da realidade socioeduca va e cultural no qual ela se inse-
re, as a vidades do ensino de Música podem ser realizadas por meio da formação de 
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grupos vocais e instrumentais, do ensino de diferentes cantos, ritmos, das noções bá-
sicas de música, dos cantos cívicos nacionais e dos sons de instrumentos de orquestra, 
das danças e sons de instrumentos regionais e folclóricos, visando valorizar e promover 
a diversidade cultural brasileira. Por meio dessas a vidades, pretende-se promover vi-
vências musicais variadas, ar culando-as às experiências musicais co dianas dos estu-
dantes, próprias das suas culturas e também produções musicais de outras realidades. 

Esse projeto educa vo é fortalecido por pesquisas atuais da neurociên-
cia, conforme estudos desenvolvidos, entre outros, pela Drª Elvira de Souza Lima4

1. 
Nas úl mas décadas, pesquisas, em especial da neurociência, têm de-

monstrado a importância da música para o desenvolvimento humano, o funcionamen-
to cerebral e a formação de comportamentos sociais. 

Considerado como um direito humano, o acesso ao estudo formal de 
Música atua de forma decisiva no processo de formação humana, afetando os proces-
sos de aprendizagem, inclusive os escolares. Assim, o estudo de Música é instrumental 
para modi car o funcionamento do cérebro em dimensões ligadas às aprendizagens 
dos conhecimentos formais e de outros fazeres do ser humano. A música mobiliza inú-
meras áreas do cérebro, integrando-as de forma única em relação a outras a vidades 
humanas. 

Segundo Gazzaniga (2008), existem ligações especí cas entre o estudo de 
Música e a habilidade de manipular informação tanto na memória de trabalho (usada 
para pensar), como na memória de longa duração (usada para arquivar os conteúdos 
aprendidos, os métodos e a experiência). Nesse sen do, o estudo de Música impacta 
a aprendizagem de outras áreas do conhecimento, além de formar comportamentos 
de atenção que impulsionam e melhoram a cognição. Assim, a educação musical atua 
diretamente no cérebro, promovendo a atenção execu va, necessária para formar me-
mórias de qualquer área do conhecimento formal e de suas metodologias. 

A prá ca musical também contribui para a interação social e formação de 
iden dade cultural, fortalecendo os vínculos entre os membros de uma comunidade. 
Além disso, a música pode ter também um papel central no tratamento de doenças, 
melhorando o estado sico do organismo e facilitando a cura em muitos casos. 

O cérebro humano é aparelhado para comunicação e uma dessas formas 
é a música, que transmite sen mentos e emoções que a própria fala não consegue tra-
duzir em palavras. A prá ca musical também cria condições especiais de comunicação, 
tais como aquelas entre e com as pessoas com de ciência (surdas, cegas, mudas, com 
síndromes, com alterações em seu desenvolvimento, patologias, paralisia cerebral, en-
tre outros). 

Acrescente-se a isso o fato de que a música, como uma forma de expres-
são humana universal, perpassa diferentes indivíduos, grupos, tempos e espaços. Tam-
bém é fonte de produção e de socialização de expressões culturais par culares. Desse 
modo, a presença da música na história da humanidade é uma constante em todas as 
culturas e em todos os tempos. Não há povo que não tenha música, provavelmente a 
forma mais an ga de arte (MITHEN, 2006). 

Sendo assim, a presença da Música no currículo escolar favorece o fun-
cionamento das capacidades cogni vas, uma vez que ela: 

1 Os fundamentos apresentados neste item sob a perspec va da neurociência foram decorrentes da par ci-
pação desta pesquisadora no Seminário Currículo e Conhecimento, promovido pela CEB/CNE, em 2013, e nas 
reuniões técnicas referidas na página 3.
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- educa a atenção; 
- promove a interação social; 
- forma circuitos no cérebro que são base para outras a vidades humanas; 
- forma conexões que são relacionadas à sintaxe da escrita e da mate-

má ca, 
- cria representações mentais no cérebro e, eventualmente, cria memó-

rias destas representações mentais que podem ser acionadas em aprendizagens várias, 
inclusive da leitura; 

- desenvolve o pensamento geométrico e a aprendizagem de sequências 
lógicas. 

Música, portanto, é importante fator de iden dade pessoal e expressão 
da cultura, que abrange a diversidade de experiências e historicidade de um povo, 
cons tuindo-se, dessa forma, em componente de cidadania. 

A obrigatoriedade do ensino de Música na escola, determinada pela Lei 
nº 11.769/2008, é o resultado de um processo permanente de luta histórica e social-
mente construído por músicos e educadores na busca pelo reconhecimento da impor-
tância do componente curricular Música para a formação integral dos estudantes. 

Todavia, na história da educação brasileira, as Leis de Diretrizes e Bases 
da Educação que trataram, outrora, da educação ar s ca (Lei nº 5.692/71) e, atual-
mente, do ensino da Arte (Lei nº 9.394/96) como componentes curriculares obriga-
tórios, não têm produzido orientações especí cas para o tratamento das diferentes 
linguagens ar s cas, como demandado pelos pro ssionais da área de Arte. 

Nas normas nacionais anteriores à atual LDB, uma das poucas referências 
explícitas à Música é encontrada no Parecer CFE nº 540/77, dedicado ao “tratamento 
a ser dado aos componentes curriculares previstos no ar go 7º da Lei nº 5.692/71 , 
dentre esses a Educação Ar s ca. O Parecer reconheceu a inadequação do tratamento 
dado à Música nas escolas, trabalhada isoladamente como teoria musical ou como 
canto coral. Assim, em seus termos “a Música era tratada como disciplina em muitos 
casos (...) mas era limitada em seu alcance quando não deixava muita margem (...) à 
cria vidade e à auto-expressão dos educandos.  

Mas o tema permaneceu invisibilizado no cenário das polí cas educacio-
nais, tanto no que se refere às ações dos sistemas de ensino, quanto dos seus marcos 
regulatórios. Será apenas nos anos 2000 que, em âmbito nacional, o tema aparecerá 
como objeto de apreciação no Conselho Nacional de Educação. Embora ainda não se 
cons tuam em norma vas especí cas para o tratamento do ensino de Música, o CNE, 
com vistas a orientar a formação dos pro ssionais que atuarão na área de Música, de -
niu, por meio do Parecer CNE/CES nº 195/2003, as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
os Cursos de Graduação em Música, Dança, Teatro e Design, e aprovou as Diretrizes Cur-
riculares Nacionais para o Curso de Graduação em Música, por meio da Resolução CNE/
CES nº 2/2004. Nessas Diretrizes, todavia, inexistem maiores especi cações a respeito da 
formação de pro ssionais para atuarem em todas as etapas e modalidades da Educação 
Básica, exceção feita à Educação Pro ssional para aqueles que atuarão “nos diferencia-
dos espaços culturais e, especialmente, em ar culação com ins tuição de ensino especí-

co de Música , conforme o inciso IV do art. 4º da Resolução CNE/CES nº 2/2004. 
Em 2008, o CNE respondeu à consulta da Secretaria Estadual de Educa-

ção de Sergipe sobre a contratação de pro ssionais não licenciados para atuarem no 
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ensino de Música na Educação Básica. Por meio do Parecer CNE/CEB nº 10/2008, ainda 
que não homologado, a resposta a essa consulta traz recomendações para o enfrenta-
mento da escassez de professores habilitados na área, por meio de ações concorrentes 
entre os diversos órgãos dos sistemas de ensino. 

É dessa forma, em um novo contexto de mobilização pelo reconhecimento 
da importância da Música na escola, compreendida como direito humano, promotora 
de cidadania e de maior qualidade social na educação, que se faz mister a aprovação 
de Diretrizes que orientem o tratamento a ser dado ao ensino de Música nas escolas 
da Educação Básica. 

Assim, não obstante a Lei nº 11.769/2008 estabelecer a obrigatoriedade 
do ensino de Música, de nindo 3 (três) anos le vos para que os sistemas de ensino 
atendam a esta determinação, ela não é auto aplicável, carecendo de regulamentação. 
Nesse sen do, o presente Parecer e o Projeto de Resolução anexo obje vam apresen-
tar orientações que ajudem os sistemas de ensino a implementar o que determina 
a Lei, à luz das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica e das 
Diretrizes especí cas para suas etapas e modalidades. 

II – VOTO DA RELATORA 

Nos termos deste Parecer, apresento o anexo Projeto de Resolução, com 
a nalidade de orientar as escolas, as Secretarias de Educação, as ins tuições formado-
ras de pro ssionais e docentes de Música, o Ministério da Educação e os Conselhos de 
Educação para a operacionalização do ensino de Música na Educação Básica, conforme 
de nido pela Lei nº 11.769/2008. 

Brasília (DF), 4 de dezembro de 2013. 

Conselheira Rita Gomes do Nascimento – Relatora 

A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto da Relatora. 

Sala das Sessões, em 4 de dezembro de 2013. 
Conselheiro Raimundo Moacir Mendes Feitosa – Presidente 
Conselheira Maria Izabel Azevedo Noronha – Vice-Presidente 

ANEXO

e ne iretrizes acionais para a operacionaliza o do ensino de sica na 
duca o Básica

O Presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de 
Educação, em conformidade com o disposto no ar go 9º, § 1º, alínea “c  da Lei nº 
4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei nº 9.131, de 25 de 
novembro de 1995, a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com a redação dada 
pela Lei nº 11.769, de 18 de agosto de 2008, e tendo em vista o Parecer CEB/CNE nº 
.../..., homologado por Despacho do Senhor Ministro de Estado da Educação, publicado 
no DOU de ..., resolve: 
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Art. 1º Esta Resolução tem por nalidade orientar as escolas, as Secreta-
rias de Educação, as ins tuições formadoras de pro ssionais e docentes de Música, o 
Ministério da Educação e os Conselhos de Educação para a operacionalização do ensino 
de Música na Educação Básica, conforme de nido pela Lei nº 11.769/2008, em suas 
diversas etapas e modalidades. 

§ 1º Compete às escolas: 
I - incluir o ensino de Música nos seus projetos polí co-pedagógicos 

como conteúdo curricular obrigatório, tratado de diferentes modos em seus tempos 
e espaços educa vos; 

II - criar ou adequar tempos e espaços para o ensino de Música, sem 
prejuízo das outras linguagens ar s cas; 

III - realizar a vidades musicais para todos os seus estudantes, preferen-
cialmente, com a par cipação dos demais membros que compõem a comunidade es-
colar e local; 

IV - organizar seus quadros de pro ssionais da educação com professores 
licenciados em Música, incorporando a contribuição dos mestres de saberes musicais, 
bem como de outros pro ssionais vocacionados à prá ca de ensino; 

V - promover a formação con nuada de seus professores no âmbito da 
jornada de trabalho desses pro ssionais; 

VI - estabelecer parcerias com ins tuições e organizações formadoras e 
associa vas ligadas à música, visando à ampliação de processos educa vos nesta área; 

VII - desenvolver projetos e ações como complemento das a vidades 
le vas, alargando o ambiente educa vo para além dos dias le vos e da sala de aula. 

§ 2º Compete às Secretarias de Educação: 
I - iden car, em seus quadros de magistério e de servidores, pro ssio-

nais vocacionados que possam colaborar com o ensino de Música nas escolas, incluin-
do-os nas a vidades de desenvolvimento pro ssional na área de música; 

II - promover cursos de formação con nuada sobre o ensino de Música 
para professores das redes de escolas da Educação Básica; 

III - apoiar a formação dos professores e dos demais pro ssionais da edu-
cação em cursos de segunda licenciatura em Música; 

IV - criar bancos de dados sobre prá cas de ensino de Música e divulgá-
-las por meio de diferentes mídias; 

V - promover a elaboração, a publicação e a distribuição de materiais 
didá cos adequados ao ensino de Música nas escolas, considerando seus projetos 
polí co-pedagógicos; 

VI - organizar redes de ins tuições ligadas à música com vistas ao inter-
câmbio de experiências docentes, de gestão e de projetos musicais educa vos, bem 
como à mobilidade de pro ssionais e ao compar lhamento de espaços adequados ao 
ensino de Música; 

VII - realizar concursos especí cos para a contratação de licenciados em 
Música; 

VIII - cuidar do planejamento arquitet nico das escolas de modo que dis-
ponham de instalações adequadas ao ensino de Música, inclusive condições acús cas, 
bem como do inves mento necessário para a aquisição e manutenção de equipamen-
tos e instrumentos musicais; 

IX - viabilizar a criação de Escolas de Música, ou ins tuições similares, 
que promovam a formação pro ssional em Música. 
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§ 3º Compete às instituições formadoras de Educação Superior e de 
Educação Profissional: 

I - ampliar a oferta de cursos de licenciatura em Música em todo ter-
ritório nacional, com atenção especial aos estados e regiões que apresentem maior 
escassez desses professores; 

II - ofertar cursos de segunda licenciatura em Música para professores e 
demais pro ssionais da Educação Básica, bem como oportunidade de licenciatura em 
Música para bacharéis; 

III - incluir nos currículos dos cursos de Pedagogia o ensino de Música, 
visando o atendimento aos estudantes da Educação Infan l e dos anos iniciais do En-
sino Fundamental; 

IV - implementar a oferta de cursos técnicos de nível médio na área da 
Música pelos Ins tutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF) e demais ins -
tuições de Educação Pro ssional e Tecnológica; 

V - ofertar cursos de formação con nuada para professores licenciados 
em Música e Pedagogia; 

VI - orientar para que o estágio supervisionado e a prá ca de ensino dos 
cursos de graduação em Música tenham parte predominante de sua carga horária de-
dicada ao ensino de Música nas escolas de Educação Básica; 

VII - estabelecer parcerias nacionais e internacionais de ensino, pesquisa 
e extensão em Música, bem como com outras inicia vas de ins tuições culturais liga-
das à área musical. 

§ 4º Compete ao Ministério da Educação: 
I - apoiar técnica e nanceiramente os sistemas de ensino para a imple-

mentação do ensino de Música nas escolas públicas de Educação Básica; 
II - es mular a oferta de cursos de licenciatura em Música para formar 

professores de Música na Educação Básica 
III - es mular a oferta de cursos de formação inicial e con nuada na área 

do ensino de Música para os sistemas de ensino e ins tuições educacionais públicas; 
IV - incen var a realização de estudos e pesquisas, por meio de ações de 

suas agências de fomento à pesquisa, nas temá cas da música e do ensino de Música 
na Educação Básica; 

V - estabelecer parcerias interins tucionais entre órgãos governamen-
tais, mul laterais e da sociedade civil para desenvolver programas de formação de pro-

ssionais e projetos educa vos musicais nas escolas de Educação Básica; 
VI - zelar pela presença de indicadores a nentes ao ensino de Música, 

seus recursos humanos, materiais, nos instrumentos censitários e de avaliação da Edu-
cação Básica. 

§ 5º Compete aos Conselhos de Educação: 
I - de nir normas complementares a estas Diretrizes, em atendimento à 

necessária regulamentação local da obrigatoriedade do ensino de Música na Educação 
Básica; 

II - realizar acompanhamento dos Planos Estaduais, Distrital e Municipais 
de Educação quanto à avaliação da implementação das polí cas públicas concernentes 
ao ensino de Música na Educação Básica. 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, cando 
revogadas as disposições em contrário.

_______________________________
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stabelece orienta ões e diretrizes para o pagamento de bolsas de estudo e pesquisa 
para a Forma o Con nuada de rofessores lfabe zadores, no mbito do acto 

acional pela lfabe za o na dade Certa

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Cons tuição Federal de 1988, ar gos 205, 206, 211 e 214;
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;
Lei nº 11.273, de 6 de fevereiro de 2006;
Medida Provisória nº 586, de 08 de novembro de 2012;
Decreto nº 6.094 de 24 de abril de 2007;
Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009;
Portaria MEC nº 1.243, de 30 de dezembro de 2009; 
Portaria MEC nº 867, de 4 de julho de 2012; 
Portaria MEC nº 1.458, de 14 de dezembro de 2012; e
Portaria MEC nº 90, de 6 de fevereiro de 2013.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas pelo art. 7º, § 1º, da Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, e pelos arts. 4º, § 
2º, e 14 do Anexo I do Decreto nº 7.691, de 2 de março de 2012, publicado no D.O.U. 
de 6 de março de 2012, e pelos arts. 3º, inciso I, alíneas “a  e “b ; 5º, caput; e 6º, inciso 
VI, do Anexo da Resolução nº 31, de 30 de setembro de 2003, publicada no D.O.U. de 
2 de outubro de 2003, neste ato representado conforme deliberado na Reunião Extra-
ordinária do Conselho Delibera vo do FNDE realizada no dia 31 de maio de 2012, e

CONSIDERANDO o desa o de alcançar, em 2022, um nível de desenvolvi-
mento da educação básica equivalente à média dos países integrantes da Organização 
para a Cooperação e o Desenvolvimento Econ mico (OCDE);

CONSIDERANDO o compromisso assumido por todos os entes governa-
mentais, no âmbito do Decreto 6.094/2007, de alfabe zar todas as crianças até, no 
máximo, os oito anos de idade;

CONSIDERANDO a Polí ca Nacional de Formação de Pro ssionais do Ma-
gistério, ins tuída pelo Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009, que estabelece 
orientações para a formação de professores no âmbito do Plano de Desenvolvimento 
da Educação (PDE),

RESOLVE “AD REFERENDUM

Art. 1º  Estabelecer os critérios e normas para o pagamento de bolsas de 
estudo e pesquisa aos par cipantes da Formação Con nuada de Professores Alfabe -
zadores no âmbito do Pacto Nacional pela Alfabe zação na Idade Certa, implementado 
pela Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC).

Art. 2º  A Formação Con nuada de Professores Alfabe zadores tem 
como obje vo apoiar todos os professores que atuam no ciclo de alfabe zação, in-
cluindo os que atuam nas turmas mul sseriadas e mul etapa, a planejarem as aulas e 
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a usarem de modo ar culado os materiais e as referências curriculares e pedagógicas 
ofertados pelo MEC às redes que aderirem ao Pacto Nacional pela Alfabe zação na 
Idade Certa e desenvolverem as ações desse Pacto.

Art. 3º  A Formação Con nuada de Professores Alfabe zadores u lizará 
material próprio a ser fornecido pelo MEC a todos os orientadores de estudo e profes-
sores alfabe zadores cursistas e será ofertada de forma presencial, com duração de:

I - 200 (duzentas) horas anuais, incluindo a vidades extraclasse, para os 
orientadores de estudo; 

II - 120 (cento e vinte) horas anuais, incluindo a vidades extraclasse, 
para os professores alfabe zadores.

Art. 4º  A Formação Con nuada de Professores Alfabe zadores, ofertada 
por ins tuições de ensino superior (IES) formadoras de nidas pelo MEC, será ministra-
da aos orientadores de estudo que, por sua vez, serão os responsáveis pela formação 
dos professores alfabe zadores.

§ 1º Os recursos para a realização da Formação Continuada de 
Professores Alfabetizadores serão alocados diretamente no orçamento das instituições 
de ensino superior (IES) ou transferidos por meio de descentralizações, convênios ou 
outra formas, com a finalidade de prestar apoio financeiro à execução das ações do 
Plano de Ações Articuladas (PAR), tendo sua forma de execução regulamentada por 
resolução específica.

§ 2º  As IES utilizarão os recursos referidos no parágrafo anterior 
exclusivamente para a implementação das atividades necessárias à Formação 
Continuada de Professores Alfabetizadores, podendo aplicá-los, dentre outras, nas 
seguintes finalidades: aquisição de equipamentos; material de consumo; contratação 
de serviços; pagamento de diárias e passagens; e apoio técnico.

§ 3º  A equipe docente das IES formadoras, os coordenadores das 
ações do Pacto nos estados, Distrito Federal e municípios, os orientadores de estudo 
e os professores alfabetizadores, enquanto atuarem na Formação Continuada de 
Professores Alfabetizadores, receberão bolsa na forma, nos valores e conforme 
critérios definidos nesta resolução.

Art. 5º  A Formação Con nuada de Professores Alfabe zadores contem-
pla o pagamento de bolsas para as seguintes funções:

I - coordenador-geral da IES;
II - coordenador-adjunto junto à IES;
III – supervisor junto à IES;
IV - formador junto à IES; 
V - coordenador das ações do Pacto nos estados, Distrito Federal e mu-

nicípios;
VI - orientador de estudo; e
VII - professor alfabe zador.

Art. 6º  São agentes da Formação Con nuada de Professores Alfabe za-
dores:

I - Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC);
II - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE);
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III - ins tuições de ensino superior (IES);
IV - secretarias de Educação dos estados, do Distrito Federal e dos mu-

nicípios.

Art. 7º  São atribuições e responsabilidades dos agentes da Formação 
Con nuada de Professores Alfabe zadores:

I - da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação – SEB/
MEC:

a) de nir junto às ins tuições de ensino superior (IES), o conteúdo da 
Formação;

b) ar cular os agentes envolvidos e promover, em parceria com as IES, a 
formação dos orientadores de estudo e dos professores alfabe zadores nas redes de 
ensino que aderirem às ações do Pacto;

c) ins tuir, por portaria do dirigente da SEB/MEC, o gestor nacional da 
Formação Con nuada de Professores Alfabe zadores, que será responsável pela in-
terlocução com o FNDE nas questões rela vas ao pagamento de bolsas no âmbito do 
Pacto Nacional pela Alfabe zação na Idade Certa; 

d) garan r os recursos nanceiros para a realização dos cursos pelas IES;
e) de nir os critérios de seleção dos bolsistas que atuarão como supervi-

sores e formadores no âmbito das IES;
f) conceder bolsas de estudo e pesquisa aos formadores, supervisores e 

coordenadores da Formação Con nuada de Professores Alfabe zadores junto às IES;
g) conceder bolsas de estudo aos coordenadores das ações do Pacto no 

Distrito Federal, nos estados e municípios, aos orientadores de estudo e aos professo-
res das redes públicas par cipantes Formação Con nuada de Professores Alfabe zado-
res no âmbito do Pacto Nacional pela Alfabe zação na Idade Certa;

h) garan r os recursos nanceiros para o pagamento das bolsas tanto aos 
formadores, supervisores e coordenadores quanto aos professores das redes públicas 
par cipantes da Formação;

i) fornecer às redes de ensino que aderirem às ações do Pacto os mate-
riais didá cos, literários, jogos e tecnologias previstos nos ar gos 6º, 7º e 8º da Portaria 
MEC nº 867/2012;

j) fomentar as ações de mobilização e gestão da comunidade escolar; 
k) desenvolver e transferir metodologia para monitoramento e avaliação 

da Formação;
l) apoiar a gestão e o monitoramento local das ações do Pacto;
m) manter em operação o SisPacto, sistema informa zado de gestão e de 

monitoramento do Pacto Nacional pela Alfabe zação na Idade Certa;
n) fornecer ao FNDE as metas anuais do Pacto e sua respec va previsão 

de desembolso, bem como a es ma va da distribuição mensal de tais metas e dos 
recursos nanceiros des nados ao pagamento de bolsas;

o) gerar no sistema especí co de pagamento de bolsas, o Sistema de 
Gestão de Bolsas – SGB, de acordo com calendário previamente estabelecido e depois 
de ter recebido da IES o respec vo relatório mensal de ocorrências, os lotes mensais de 
bolsistas da Formação Con nuada de Professores Alfabe zadores aptos a receberem 
bolsa no período de referência; 
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p) autorizar e homologar a solicitação de pagamento de bolsa para os 
coordenadores-gerais das IES;

q) monitorar o uxo de concessão de bolsas da Formação, por meio tanto 
do SisPacto quanto do SGB, e de outros instrumentos que considerar apropriados para 
o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da consecução das metas sicas;

r) comunicar o cialmente ao FNDE qualquer alteração cadastral de bol-
sista efe vada, bem como subs tuições e desistências dos bolsistas da Formação Con-

nuada de Professores Alfabe zadores;
s) solicitar ao FNDE o cialmente a interrupção ou o cancelamento de 

pagamento de bolsas, quando for o caso;

II - do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE:
a) providenciar, por ocasião da primeira solicitação de pagamento de bol-

sa, a abertura de conta-bene cio especí ca, na agência do Banco do Brasil S/A indicada 
entre as disponíveis no SGB, para cada um dos bolsistas da Formação Con nuada de 
Professores Alfabe zadores cujos cadastros pessoais estejam registrados naquele sis-
tema informa zado;

b) efe var o pagamento mensal das bolsas concedidas pela SEB/MEC, 
depois de atendidas pelo gestor nacional da Formação Con nuada de Professores Al-
fabe zadores e pelos coordenadores-gerais e adjuntos das IES as obrigações estabele-
cidas nesta resolução;

c) suspender o pagamento das bolsas sempre que ocorrerem situações 
que jus quem a medida, inclusive por solicitação da SEB/MEC;

d) manter o SGB em operação para possibilitar o cadastramento dos bol-
sistas e a solicitação de pagamento das bolsas por parte dos coordenadores-gerais ou 
adjuntos da Formação nas IES, bem como permi r a homologação das informações por 
parte do gestor nacional;

e) monitorar o pagamento de bolsas junto ao Banco do Brasil S/A;
f) fornecer relatórios periódicos sobre o pagamento de bolsas à SEB/

MEC;
g) prestar informações à SEB/MEC, sempre que solicitadas; e
h) divulgar informações sobre o pagamento das bolsas no portal eletr -

nico www.fnde.gov.br;

III - das ins tuições de ensino superior (IES):
a) atender às exigências desta resolução;
b) realizar a gestão acadêmica e pedagógica do curso de formação;
c) selecionar os formadores que ministrarão o curso de formação aos 

orientadores de estudo;
d) assegurar espaço sico e material de apoio adequados para os encon-

tros presenciais da formação dos orientadores de estudo;
e) ins tuir, por portaria do dirigente, o coordenador geral da Formação 

Con nuada de Professores Alfabe zadores na IES, cujas responsabilidades estão des-
critas no art. 15 desta resolução. 

f) enviar à SEB/MEC, por intermédio do SisPacto, uma cópia auten cada 
do Termo de Compromisso (Anexo I) do coordenador geral da Formação Con nuada 
de Professores Alfabe zadores na IES, devidamente assinada por ele e pelo dirigente 
da Ins tuição;
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g) homologar a indicação do coordenador-adjunto, feita pelo coordena-
dor-geral da Formação Con nuada de Professores Alfabe zadores, e a seleção dos de-
mais bolsistas vinculados à Ins tuição;

h) coordenar o processo de seleção dos supervisores e formadores da 
Formação, respeitando estritamente os pré-requisitos estabelecidos para cada função 
quanto à formação e quanto à experiência exigidas, assegurando publicidade e trans-
parência a esse processo e impedindo que este venha a sofrer interferências indevidas, 
relacionadas a laços de parentesco ou proximidade pessoal; 

i) homologar e encaminhar à SEB/MEC, por intermédio do SisPacto, có-
pia devidamente assinada e auten cada do Termo de Compromisso (Anexo I) de cada 
um dos bolsistas: do coordenador-adjunto, dos supervisores e formadores da IES, bem 
como dos coordenadores estaduais e municipais, dos orientadores de estudo e dos 
professores alfabe zadores;

j) responsabilizar-se pela inserção completa e correta dos dados cadas-
trais dos par cipantes nos cursos, bem como dos dados cadastrais dos professores das 
redes públicas em processo de formação, tanto no SisPacto como no SGB;

k) encaminhar à SEB/MEC, por meio do SisPacto, relatórios de ocorrência 
rela vos à interrupção ou cancelamento do pagamento de bolsas ou subs tuição de 
bolsista(s); 

l) encaminhar ao FNDE, por meio do SGB, os lotes mensais com as solici-
tações de pagamento aos bolsistas par cipantes do Programa, atestados por cer ca-
ção digital devidamente registrada naquele sistema; 

m) garan r a atualização mensal, no SisPacto e no SGB, das informações 
cadastrais de todos bolsistas vinculados à IES;

n) cer car os orientadores de estudo e os professores alfabe zadores 
que tenham concluído a Formação;

o) apresentar relatórios parciais e nais sobre a execução da Formação, 
no modelo e dentro dos prazos es pulados pela SEB/ MEC nos planos de trabalho;

p) manter atualizado banco de dados com todas as informações sobre os 
par cipantes da Formação, incluindo registro de frequência e avaliações individuais;

q) garan r a atualização dos dados cadastrais de todos os bolsistas e co-
municar o cialmente à SEB/MEC as alterações cadastrais efe vadas no SGB, bem como 
subs tuições ou desistências, com a respec va jus ca va;

r) manter arquivada, pelo período de vinte anos, contados a par r da 
data da aprovação da prestação de contas anual do FNDE pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU), toda a documentação comprobatória e toda informação produzida, per-

nentes aos controles da execução da Formação, para veri cação periódica pelo MEC, 
pelo FNDE e por qualquer órgão de controle interno ou externo do Governo Federal 
que os requisite;

IV - das secretarias de Educação dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios:

a) gerenciar e monitorar a implementação da Formação em sua rede;
b  designar o coordenador ou os coordenadores das a ões do acto no 

estado, istrito Federal ou munic pio, obrigatoriamente servidor es  p blico s , que 
será ao  responsável is  pelo gerenciamento de sua respec va rede, encaminhando  

B/ C, via is acto, uma c pia devidamente assinada e auten cada de seu Termo 
de Compromisso
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c) indicar os orientadores de estudo de sua rede, a serem formados pelas 
IES, e custear o seu deslocamento, alimentação e hospedagem para os eventos da for-
mação, sempre que necessário; 

d) fomentar e garan r a par cipação dos professores alfabe zadores de 
sua rede nas a vidades da Formação, sem prejuízo da carga horária em sala de aula, 
custeando seu deslocamento, alimentação hospedagem, sempre que necessário;

e) monitorar a aplicação das avaliações diagnós cas e da avaliação ex-
terna, a entrega e o uso dos materiais didá cos, literários e dos recursos de apoio à 
alfabe zação, componentes das ações do Pacto;

f) disponibilizar assistência técnica às escolas e, no caso dos estados, 
também aos municípios com maiores di culdades na implementação do Pacto e na 
obtenção de resultados posi vos de alfabe zação.

II - DA SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO

Art. 8º  O coordenador-geral da Formação Con nuada de Professores 
Alfabe zadores deverá ser indicado pelo dirigente máximo da ins tuição de ensino 
superior, que o escolherá prioritariamente dentre aqueles que atendam aos seguintes 
requisitos cumula vos:

I - ser professor efe vo(a) da IES;
II - ter experiência na área de formação con nuada de pro ssionais da 

educação básica;
III - possuir tulação de mestrado ou doutorado.
Parágrafo único.  O coordenador-geral deverá encaminhar ao gestor na-

cional da Formação Con nuada de Professores Alfabe zadores na SEB/MEC, por inter-
médio do SisPacto, cópias tanto de seu Termo de Compromisso de Bolsista (Anexo I), 
devidamente assinada e homologada pelo dirigente máximo da IES, como do instru-
mento comprobatório da sua designação.

Art. 9º  O coordenador-adjunto será indicado pelo coordenador-geral da 
Formação na ins tuição de ensino superior, devendo ser selecionado dentre os que 
reúnam, no mínimo, aos seguintes requisitos cumula vos:

I - ser professor efe vo da IES;
II - ter experiência na área de formação de professores alfabe zadores;
III - possuir tulação de especialização, mestrado ou doutorado.
§ 1º  A indicação do coordenador-adjunto deverá ser homologada pelo 

dirigente máximo da IES, em seu Termo de Compromisso.
§ 2º  As IES responsáveis pela realização da Formação Continuada de 

Professores Alfabetizadores em mais de uma unidade da federação poderão indicar 
até um coordenador-adjunto para cada estado.

Art. 10.  Os supervisores serão escolhidos em processo de seleção públi-
ca e transparente, livre de interferências indevidas, relacionadas seja a laços de paren-
tesco, seja a proximidade pessoal, respeitando-se estritamente os pré-requisitos esta-
belecidos para a função quanto à formação e à experiência exigidas, dentre candidatos 
que reúnam, no mínimo, as seguintes caracterís cas cumula vas:

I - ter experiência na área de formação de professores alfabe zadores;
II - possuir tulação de especialização, mestrado ou doutorado.
Parágrafo único.  Caso já seja bolsista de outro programa de formação de 

professores para a educação básica regido pela Lei nº 11.273/2006, o supervisor sele-
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cionado, ainda que não possa acumular o recebimento de bolsa em mais do que um 
deles, poderá assumir esta função, desde que não haja qualquer comprome mento ao 
desempenho de suas responsabilidades e atribuições regulares na Ins tuição, seja em 
termos de sua jornada de trabalho seja em termos de dedicação e comprome mento.

Art. 11.  Os formadores serão selecionados pelo coordenador-geral da 
IES, em processo de seleção público e transparente, livre de interferências indevidas, 
relacionadas seja a laços de parentesco, seja a proximidade pessoal, respeitando-se 
estritamente os pré-requisitos estabelecidos para a função quanto à formação e à 
experiência exigidas, sendo que a seleção deverá pautar-se pelos seguintes critérios 
cumula vos:

I - o candidato deve possuir experiência na área de formação de profes-
sores alfabe zadores;

II - ter atuado como professor alfabe zador ou formador de professores 
alfabe zadores durante, pelo menos, dois anos;

III - ser formado em Pedagogia ou áreas a ns, ou ter Licenciatura;
IV - possuir tulação de especialização, mestrado ou doutorado ou estar 

cursando pós-graduação na área de Educação.

Art. 12. O coordenador das ações do Pacto no Distrito Federal, nos esta-
dos ou nos municípios será indicado pela respec va secretaria de Educação e deverá 
ser selecionado preferencialmente dentre aqueles que atendam às seguintes caracte-
rís cas cumula vas:

I - ser servidor efe vo da secretaria de Educação;
II - ter experiência na coordenação de projetos ou programas federais;
III - possuir amplo conhecimento da rede de escolas, dos gestores esco-

lares e dos docentes envolvidos no ciclo de alfabe zação;
IV - ter capacidade de se comunicar com os atores locais envolvidos no 

ciclo de alfabe zação e de mobilizá-los;
V - ter familiaridade com os meios de comunicação virtuais.
§ 1º É vedada a designação de qualquer dirigente da Educação do estado, 

do Distrito Federal ou do município para atuar como coordenador das ações do Pacto.
§ 2º Na hipótese de a Secretaria não conseguir selecionar um profissional 

com o perfil requerido ou com disponibilidade para assumir a coordenação das ações 
do Pacto entre os servidores de seu quadro efetivo, poderá excepcionalmente indicar 
profissional contratado ou com vínculo de trabalho temporário.

§ 3º Caso o coordenador das ações do Pacto selecionado já seja bolsista 
de outro programa de formação de professores para a educação básica regido pela 
Lei nº 11.273/2006, não poderá acumular o recebimento de bolsa em mais do que 
um dos programas, mas poderá assumir a função, desde que não haja qualquer com-
prome mento ao desempenho de suas responsabilidades e atribuições regulares, seja 
em termos da jornada de trabalho seja em termos de dedicação e comprome mento.

§ 4º O atendimento aos requisitos estabelecidos no caput e nos §§ 1º, 2º 
e 3º deste ar go bem como aos expressos na Lei nº 11.273/2006 é de responsabilidade 
de cada ente federa vo, podendo o MEC, o FNDE ou os órgãos de controle do Governo 
Federal, a qualquer tempo, solicitar esclarecimentos ou documentos comprobatórios 
do cumprimento de tais requisitos.

§ 5º As redes de ensino poderão designar um coordenador local das 
ações do Pacto a cada cem orientadores de estudo registrados no SisPacto.
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Art. 13. Os orientadores de estudo serão escolhidos em processo de se-
leção público e transparente, livre de interferências indevidas, relacionadas seja a laços 
de parentesco, seja a proximidade pessoal, respeitando-se estritamente os pré-requi-
sitos estabelecidos para a função quanto à formação e à experiência exigidas, sendo 
selecionados entre os pro ssionais que atendam aos seguintes requisitos:

I - ser professor efe vo da rede pública de ensino que promove a seleção;
II - ter sido tutor do Programa Pró-Letramento; 
III - ter disponibilidade para dedicar-se ao curso e à mul plicação junto 

aos professores alfabe zadores.
§ 1º O professor regente em efetivo exercício no 1º, 2º ou 3º ano ou 

em turmas multisseriadas ou multietapa, formadas por alunos desses anos que não 
estiverem computados no Censo Escolar de 2012, poderá participar da turma de 
orientadores de estudos, porém sem direito a receber bolsa de estudo ou pesquisa.

§ 2º O profissional que atua na rede de ensino como coordenador 
pedagógico poderá participar da Formação na condição de professor orientador de 
estudos, cumpridos os critérios estabelecidos no parágrafo 1º deste artigo.

§ 3º  Os requisitos previstos no caput e nos §§ 1º e 2º deverão ser docu-
mentalmente comprovados pelo(a) orientador(a) de estudo no ato da matrícula na IES 
responsável pela Formação.

Art. 14.  O orientador de estudo deverá permanecer como professor do 
quadro efe vo do magistério da rede pública de ensino que o indicou durante toda a 
realização da Formação Con nuada de Professores Alfabe zadores, sob pena de exclu-
são do curso e devolução do valor rela vo às bolsas recebidas.

§ 1º  O orientador de estudo somente poderá ser substituído nos 
seguintes casos:

I - deixar de cumprir os requisitos previstos no art. 13 desta resolução;
II - por solicitação do próprio orientador de estudo.
§ 2º  Em caso de substituição de orientador de estudo, o coordenador 

das ações do Pacto no Distrito Federal, estado ou município deverá encaminhar 
documento que a justifique à IES formadora.

§ 3º  Em caso de substituição do orientador de estudo, a IES formadora 
realizará a formação necessária para o seu substituto, visando compensar a ausência 
nos encontros formativos anteriores.

III - DAS ATRIBUIÇÕES DOS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE  

Art. 15.  São atribuições dos par cipantes da Formação Con nuada de 
Professores Alfabe zadores:

I - do coordenador-geral da IES:
a) ar cular e monitorar o conjunto das a vidades necessárias ao desen-

volvimento da Formação; 
b) encaminhar ao gestor nacional da Formação, na SEB/MEC, por inter-

médio do SisPacto, cópia de seu Termo de Compromisso (Anexo I) e da portaria ou 
outro ato administra vo que o designou para exercer a função, bem como os dados 
rela vos à sua cer cação digital, para que estes sejam registrados nos sistemas infor-
ma zados do MEC e do FNDE; 
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c) coordenar ações pedagógicas, administra vas e nanceiras, responsa-
bilizando-se pela tomada de decisões de caráter administra vo e logís co, incluindo a 
gerência dos materiais e a garan a da infraestrutura necessária para o desenvolvimen-
to da formação;

d) escolher o coordenador-adjunto da Formação, que deverá ser homo-
logado pelo dirigente máximo da Ins tuição;

e) coordenar o processo de seleção dos supervisores e formadores da 
Formação Con nuada de Professores Alfabe zadores na respec va Ins tuição, homo-
logando os selecionados no SisPacto;

f) organizar a equipe técnico-pedagógica que será responsável pela im-
plementação da Formação, supervisionando suas a vidades;

g) coordenar a elaboração dos projetos e planos de trabalho e acompa-
nhar a tramitação dos documentos; 

h) coordenar a gestão do curso e zelar pelo cumprimento das metas pac-
tuadas com o MEC e com os sistemas públicos de ensino;

i) homologar a concessão de bolsas ao coordenador-adjunto, aos super-
visores, aos formadores, aos coordenadores das ações do Pacto nos estados, Distrito 
Federal e municípios, aos orientadores de estudo e aos professores alfabe zadores sob 
sua responsabilidade; 

j) assinar os Termos de Compromisso (Anexo I) de todos os bolsistas, pre-
viamente preenchidos e assinados por eles, para que sejam incluídos no SisPacto;

k) assegurar dedignidade e correção ao cadastramento de seus dados 
pessoais bem como aos dados dos demais bolsistas vinculados à IES e registrados no 
SisPacto e no Sistema de Gestão de Bolsas (SGB), 

l) garan r a permanente atualização dos dados cadastrais de todos os 
bolsistas nos sistemas do MEC e do FNDE, comunicando o cialmente à SEB/MEC altera-
ções cadastrais efe vadas, subs tuições ou desistências, com a respec va jus ca va;

m) solicitar mensalmente, por intermédio do SGB e com cer cação di-
gital própria, os pagamentos a todos os bolsistas que zerem jus à bolsa no período 
de referência, responsabilizando-se pela veracidade e dedignidade das solicitações;

n) manter banco de dados atualizado com todas as informações sobre os 
par cipantes da Formação, incluindo registro de frequência e avaliações individuais;

o) garan r, juntamente com o coordenador-adjunto, a imediata subs -
tuição de formadores e orientadores de estudo que sofram qualquer impedimento no 
decorrer da formação, registrando-as no SGB;

p) elaborar e encaminhar relatórios parciais e nal das a vidades da For-
mação por intermédio do SisPacto;

q) par cipar ou fazer-se representar nas reuniões técnicas da Formação;
r) coordenar o processo de cer cação dos orientadores de estudo e dos 

professores alfabe zadores;
s) responsabilizar-se pela organização da prestação de contas dos recur-

sos recebidos para nanciar a Formação, conforme a legislação vigente;

t) incumbir-se, na condição de pesquisador, de desenvolver, adequar e 
sugerir modi cações na metodologia de ensino adotada, bem como conduzir análises 
e estudos sobre o desempenho do curso;

II - do coordenador-adjunto da IES:
a) coordenar a implementação da formação e as ações de suporte tec-

nológico e logís co;
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b) organizar, em ar culação com as secretarias de Educação e os coor-
denadores das ações do Pacto nos estados, Distrito Federal e municípios, os encontros 
presenciais, as a vidades pedagógicas, o calendário acadêmico e administra vo, den-
tre outras a vidades necessárias à realização da Formação;

c) exercer a coordenação acadêmica da formação;
d) homologar os cadastros dos orientadores de estudo e dos professores 

alfabe zadores nos sistemas disponibilizados pelo MEC;
e) indicar ao coordenador-geral da IES a manutenção ou o desligamento 

de bolsistas; 
f) assegurar, juntamente com o coordenador-geral da IES, a imediata 

subs tuição de formadores que sofram qualquer impedimento no decorrer do curso, 
registrando-as nos sistemas disponibilizados pelo MEC;

g) recomendar a manutenção ou o desligamento dos coordenadores das 
ações do Pacto nos estados, Distrito Federal e municípios, dos orientadores de estudo 
e dos professores alfabe zadores, em ar culação com as respec vas Secretarias de 
Educação, comunicando-as ao coordenador-geral da IES;

h) solicitar, durante a duração do curso, os pagamentos mensais aos bol-
sistas que tenham feito jus ao recebimento de sua respec va bolsa, por intermédio do 
SGB;

i) organizar o seminário nal do estado, juntamente com o coordenador-
-geral da IES;

j) incumbir-se, na condição de pesquisador, de desenvolver, adequar e 
sugerir modi cações na metodologia de ensino adotada, bem como conduzir análises 
e estudos sobre a implementação da formação, divulgando seus resultados; e

k) subs tuir o coordenador-geral nos impedimentos deste;
III - do supervisor:
a) apoiar o coordenador-adjunto da IES na coordenação acadêmica da 

Formação, realizando o acompanhamento das a vidades didá co-pedagógica dos for-
madores;

b) coordenar e acompanhar as a vidades pedagógicas de capacitação e 
supervisão dos orientadores de estudo;

c) assegurar-se de que todos os orientadores de estudo selecionados 
bem como os professores alfabe zadores tenham assinado o Termo de Compromisso 
do Bolsista (Anexo I);

d) averiguar mensalmente o preenchimento integral dos dados cadas-
trais dos orientadores de estudo e dos professores alfabe zadores, para que possam 
receber as bolsas a que zerem jus;

e) acompanhar a formação, propiciando condições que favoreçam um 
ambiente de aprendizagem, bem como mecanismos que assegurem o cumprimento do 
cronograma de implementação;

f) acompanhar o andamento da formação e relatar ao coordenador-ad-
junto e ao coordenador-geral da IES os problemas enfrentados pelos cursistas;

g) reunir-se sistema camente com os coordenadores das ações do Pac-
to dos estados, Distrito Federal e municípios, visando a monitorar a assiduidade dos 
orientadores de estudo e dos professores alfabe zadores nos encontros presenciais;

IV – do formador da IES:
a) planejar e avaliar as a vidades da Formação;
b) ministrar a Formação aos orientadores de estudo;
c) validar, junto ao coordenador-adjunto, os cadastros dos orientadores 

de estudo e dos professores alfabe zadores nos sistemas do MEC e do FNDE;
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d) monitorar a frequência, a par cipação e as avaliações dos orientado-
res de estudo no SisPacto;

e) acompanhar as a vidades dos orientadores de estudo junto aos pro-
fessores alfabe zadores;

f) organizar os seminários ou encontros com os orientadores de estudo 
para acompanhamento e avaliação da Formação;

g) analisar e discu r os relatórios de formação com os orientadores de 
estudo;

h) elaborar e encaminhar ao supervisor da Formação os relatórios dos 
encontros presenciais;

i) analisar, em conjunto com os orientadores de estudo, os relatórios das 
turmas de professores alfabe zadores e orientar os encaminhamentos;

j) encaminhar a documentação necessária para a cer cação dos orien-
tadores de estudo e dos professores alfabe zadores; e

k) acompanhar, no SisPacto, o desempenho das a vidades de formação 
previstas para os orientadores de estudo sob sua responsabilidade, informando ao su-
pervisor sobre eventuais ocorrências que inter ram no pagamento da bolsa no período.

V - do coordenador das ações do Pacto nos estados, Distrito Federal e 
municípios:

a) dedicar-se às Ações do Pacto e atuar na Formação na qualidade de 
gestor das ações;

b) cadastrar os orientadores de estudo e os professores alfabe zadores 
no SisPacto e no SGB;

c) monitorar a realização dos encontros presenciais ministrados pelos 
orientadores de estudo junto aos professores alfabe zadores;

d) apoiar as IES na organização do calendário acadêmico, na de nição 
dos polos de formação e na adequação das instalações sicas para a realização dos 
encontros presenciais;

e) assegurar, junto à respec va secretaria de Educação, as condições de 
deslocamento e hospedagem para par cipação nos encontros presenciais dos orienta-
dores de estudo e dos professores alfabe zadores, sempre que necessário;

f) ar cular-se com os gestores escolares e coordenadores pedagógicos 
visando ao fortalecimento da Formação Con nuada de Professores Alfabe zadores;

g) organizar e coordenar o seminário de socialização de experiências em 
seu âmbito de atuação (municipal, estadual ou distrital);

h) monitorar o recebimento e devida u lização dos materiais pedagógi-
cos previstos nas ações do Pacto;

i) acompanhar as ações da secretaria de Educação na aplicação das ava-
liações diagnós cas, e assegurar que os professores alfabe zadores registrem os resul-
tados ob dos pelos alunos no SisPacto;

j) acompanhar as ações da Secretaria de Educação na aplicação das ava-
liações externas, assegurando as condições logís cas necessárias;

k) manter canal de comunicação permanente com o Conselho Estadual 
ou Municipal de Educação e com os Conselhos Escolares, visando a disseminar as ações 
do Pacto, prestar os esclarecimentos necessários e encaminhar eventuais demandas 
junto à secretaria de Educação e à SEB/MEC; e

l) reunir-se constantemente com o tular da secretaria de Educação para 
avaliar a implementação das ações do Pacto e implantar as medidas corre vas eventu-
almente necessárias;
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VI - do orientador de estudo:
a) par cipar dos encontros presenciais junto às IES, alcançando no míni-

mo 75% de presença;
b) assegurar que todos os professores alfabe zadores sob sua responsa-

bilidade assinem o Termo de Compromisso do Bolsista (Anexo I), encaminhando-os ao 
coordenador-geral da Formação na IES;

c) ministrar a formação aos professores alfabe zadores em seu municí-
pio ou polo de formação; 

d) planejar e avaliar os encontros de formação junto aos professores al-
fabe zadores;

e) acompanhar a prá ca pedagógica dos professores alfabe zadores;
f) avaliar os professores alfabe zadores cursistas quanto à frequência, 

à par cipação e ao acompanhamento dos estudantes, registrando as informações no 
SisPacto;

g) efetuar e manter atualizados os dados cadastrais dos professores al-
fabe zadores;

h) analisar os relatórios das turmas de professores alfabe zadores e 
orientar os encaminhamentos;

i) manter registro de a vidades dos professores alfabe zadores em suas 
turmas de alfabe zação;

j) avaliar, no SisPacto, a atuação dos formadores, dos coordenadores das 
ações do Pacto no Distrito Federal, nos estados e nos municípios e do suporte dado 
pelas IES; e

k) apresentar à IES formadora os relatórios pedagógico e gerencial das 
a vidades referentes à formação dos professores alfabe zadores;

VII - do professor alfabe zador:
a) dedicar-se ao obje vo de alfabe zar todas as crianças de sua(s) 

turma(s) no ciclo de alfabe zação;
b) analisar os textos propostos nos encontros da Formação, registrando 

as questões a serem discu das nos encontros posteriores;
c) par cipar dos encontros presenciais com os orientadores de estudo, 

alcançando no mínimo 75% de presença;
d) realizar em sala de aula as a vidades planejadas nos encontros da 

Formação, registrando as di culdades para debate nos encontros posteriores;
e) colaborar com as discussões pedagógicas relacionadas aos materiais 

e à formação;
f) planejar situações didá cas u lizando os recursos didá cos disponibi-

lizados pelo Ministério da Educação;
g) aplicar as avaliações diagnós cas registrando os resultados no SisPac-

to ou u lizando outra forma pactuada previamente com seu respec vo orientador de 
estudo;

h) acompanhar o progresso da aprendizagem das suas turmas de alfa-
be zação, registrando-o no SisPacto ou outras formas de registro pactuadas com o 
respec vo orientador de estudo; 

i) avaliar o trabalho de formação desenvolvido pelo orientador de estu-
do; e

j) par cipar do seminário nal da Formação Con nuada de Professores 
Alfabe zadores e apresentar relato de sua experiência.
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Art. 16.  A cons tuição das turmas de professores alfabe zadores obe-
decerá ao disposto abaixo:

I - cada turma deverá ter 25 (vinte e cinco) professores alfabe zadores 
que atuam em um mesmo ano ou que atuam em turmas mul sseriadas e mul etapas, 
podendo chegar a 34 (trinta e quatro) docentes, dependendo do total de professores 
alfabe zadores da rede;

II - cada turma de professores alfabe zadores deverá ter um orientador 
de estudo, responsável por formar os cursistas.

§ 1º  Os dados do Censo Escolar do INEP disponível à época da montagem 
das turmas será a referência utilizada para cálculo da quantidade máxima de 
professores alfabetizadores e orientadores de estudo que deverão/poderão participar 
da Formação.

§ 2º  No caso de, somando-se todos os anos e turmas, não haver um 
número suficiente para compor uma turma, poderão ser formadas turmas mistas com, 
no mínimo, 10 (dez) professores. 

§ 3º  Na hipótese do parágrafo anterior, recomenda-se que os encontros 
presenciais sejam feitos em momentos distintos, visando conferir maior efetividade à 
formação.

§ 4º  No caso de haver menos que 10 (dez) professores alfabetizadores no 
município ou localidade, será facultada a indicação de 1 (um) orientador de estudo ou 
a solicitação de inclusão desses professores às turmas da rede estadual, condicionada 
à aceitação da Secretaria Estadual demandada.

§ 5º  Caberá à IES responsável pela formação no município avaliar 
e deliberar pela fusão de turmas em caso de evasão ou abandono, observados os 
parágrafos anteriores.

V - DO PAGAMENTO DE BOLSAS

Art. 17.  A tulo de bolsa, o FNDE pagará aos par cipantes, mensalmente 
e durante a duração do curso da Formação Con nuada de Professores Alfabe zadores, 
os seguintes valores:

I. ao coordenador-geral da IES: R$2.000,00 (dois mil reais);
II - ao coordenador-adjunto da IES: R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais);
III - ao supervisor da IES: R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais);
IV - ao formador da IES: R$ 1.100,00 (mil e cem reais); 
V - ao coordenador das ações do Pacto nos estados, Distrito Federal e 

municípios: R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais);
VI - ao orientador de estudo: R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais); e 

VII - ao professor alfabe zador: R$ 200,00 (duzentos reais).

Art. 18.  A bolsa será concedida pela SEB/MEC e paga pelo FNDE direta-
mente aos bene ciários, por meio de crédito em conta-bene cio especí ca, mediante 
aceitação, pelo bolsista, de Termo de Compromisso (Anexo I) em que constem, dentre 
outros:

I - autorização para o FNDE, conforme o caso, bloquear valores credita-
dos na conta-bene cio, mediante solicitação direta ao Banco do Brasil S/A, ou proceder 
ao desconto nos pagamentos subsequentes, nas seguintes situações:
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a) ocorrência de depósitos indevidos;
b) determinação do Poder Judiciário ou requisição do Ministério Público; e
c) constatação de irregularidades na comprovação da frequência do 

bolsista;
d) constatação de incorreções nas informações cadastrais do bolsista.
II - obrigação do bolsista de, inexis ndo saldo su ciente na conta-bene -

cio e não havendo pagamentos futuros a serem efetuados, res tuir ao FNDE, no prazo 
de 15 (quinze) dias a contar da data do recebimento da no cação, os valores credita-
dos indevidamente ou objeto de irregularidade constatada, na forma prevista no art. 
25 desta resolução.

Parágrafo único.  A bolsa será paga durante todo o período efe vo de 
realização da Formação, podendo ser paga por tempo inferior ou mesmo sofrer inter-
rupção, desde que jus cada.

Art. 19.  A tulo de bolsa, de acordo com a responsabilidade assumida 
por cada bene ciário e com o efe vo cumprimento de suas atribuições, o FNDE pagará 
mensalmente, durante o período da Formação, o valor es pulado no art. 17, por meio 
de depósito em conta-bene cio especí ca para esse m, aberta pelo FNDE em agência 
do Banco do Brasil S/A, indicada pelo bolsista entre aquelas cadastradas no SGB.

§ 1º  Os bolsistas somente farão jus ao recebimento de uma bolsa por 
período, mesmo que venham a exercer mais de uma função.

§ 2º  O recebimento de qualquer um dos tipos de bolsa de que trata este 
artigo vinculará o participante à Formação Continuada de Professores Alfabetizadores.

§ 3º  A renovação das bolsas somente poderá ocorrer findo o prazo 
de duração da Formação Continuada de Professores Alfabetizadores e desde que o 
bolsista seja submetido a novo procedimento de seleção.

§ 4º  É vedado ao participante da Formação Continuada de Professores 
Alfabetizadores o recebimento de mais de uma bolsa de estudo, pesquisa e 
desenvolvimento de metodologias educacionais, cujo pagamento tenha por base a Lei 
nº 11.273/2006.

Art. 20.  As despesas com a execução das ações previstas nesta resolução 
correrão por conta de dotação orçamentária consignada anualmente ao FNDE, obser-
vando limites de movimentação, empenho e pagamento da programação orçamentária 
e nanceira anual.

Art. 21.  Para que as bolsas sejam pagas, os lotes abertos mensalmente 
no SGB pela SEB/MEC pelo gestor nacional da Formação Con nuada de Professores 
Alfabe zadores, contendo a relação de bolsistas aptos, devem ser analisados pelo co-
ordenador-geral da IES, que solicitará os pagamentos devidos àqueles que zerem jus 
ao recebimento no período de referência, usando sua cer cação digital individual, 
previamente registrada junto aos sistemas do MEC e do FNDE.

Parágrafo único.  As ocorrências mensais relatadas pelas IES farão par-
te do processo de liberação do pagamento mensal. O gestor nacional homologará as 
solicitações feitas pelos gestores locais no SGB após o recebimento do relatório de 
ocorrências. Só então, o lote mensal com a solicitação de pagamento aos bolsistas de 
cada programa será encaminhado ao FNDE, para as providências rela vas aos créditos 
de bolsas nas contas-bene cio dos bene ciários.
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Art. 22.  As contas-bene cio de que trata o art. 18 carão bloqueadas 
até que o bolsista compareça à agência onde a conta foi aberta e proceda à entrega e 
à chancela dos documentos necessários à movimentação dos créditos, de acordo com 
as normas bancárias vigentes, e, ainda, efetue o cadastramento de sua senha pessoal e 
re re o cartão magné co des nado ao saque dos valores depositados a tulo de bolsa 
de estudo e pesquisa.

Art. 23.  As contas-bene cio depositárias dos valores das bolsas são isentas 
do pagamento de tarifas bancárias sobre sua manutenção e movimentação, conforme pre-
visto no Acordo de Cooperação Mútua rmado entre o FNDE/MEC e o Banco do Brasil S/A. 
Parágrafo único. A isenção de tarifas abrange o fornecimento de um único cartão mag-
né co, a realização de saques e a consulta a saldos e extratos da conta-bene cio.

Art. 24.  Os saques e a consulta a saldos e extratos deverão ocorrer exclu-
sivamente por meio de cartão magné co, nos terminais de auto-atendimento do Ban-
co do Brasil S/A ou de seus correspondentes bancários, mediante a u lização desenha 
pessoal e intransferível.

Parágrafo único.  O Banco não fornecerá talonário de cheques aos bolsis-
tas, podendo ainda restringir o número de saques, de depósitos e de consultas a saldos 
e extratos.

Art. 25.  Excepcionalmente, quando os múl plos de valores estabeleci-
dos para saques nos terminais de auto-atendimento forem incompa veis com os valo-
res dos saques a serem efetuados pelos bolsistas o banco acatará saques e consultas 
nos caixas convencionais man dos em suas agências bancárias.

Art. 26.  O bolsista que efetuar movimentação de sua conta-bene cio em 
desacordo com o estabelecido nesta resolução ou solicitar a emissão de segunda via do 
cartão magné co cará sujeito ao pagamento das correspondentes tarifas bancárias.

Art. 27.  Os créditos não sacados pelos bolsistas no prazo de dois anos 
após a data do respec vo depósito serão rever dos pelo Banco em favor do FNDE, que 
não se obrigará a novo pagamento sem que haja solicitação formal do bene ciário, 
acompanhada da competente jus ca va e da anuência dos gestores local e nacional 
da Formação Con nuada de Professores Alfabe zadores.

Art. 28.  Ao FNDE, observadas as condições estabelecidas no inciso I do 
art. 18 desta resolução, é facultado bloquear valores creditados na conta-bene cio do 
bolsista, mediante solicitação direta ao Banco do Brasil S/A, ou proceder aos descontos 
nos pagamentos futuros.

Art. 29.  Inexis ndo saldo su ciente na conta-bene cio do bolsista e não 
havendo previsão de pagamento a ser efetuado, o bolsista cará obrigado a res tuir 
os recursos ao FNDE, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data do recebimento da 
no cação, na forma prevista no art. 33.

Art. 30.  Sendo iden cadas incorreções nos dados cadastrais da conta-
-bene cio é facultado ao FNDE adotar providências junto ao Banco do Brasil S/A, visan-
do à regularização da situação, independentemente de autorização do bolsista.



172

Art. 31.  As responsabilidades dos bolsistas da Formação Con nuada de 
Professores Alfabe zadores constam do art. 15 desta resolução e devem ser reiteradas 
no preenchimento e na assinatura do Anexo I (Termo de compromisso do bolsista).

Parágrafo único.  O descumprimento de qualquer das responsabilidades 
por parte do bolsista implicará na imediata suspensão dos pagamentos de bolsas a ele 
des nados, temporária ou de ni vamente, dependendo do caso.

Art. 32.  O FNDE ca autorizado a suspender ou cancelar o pagamento 
da bolsa quando:

I - houver a subs tuição do bolsista ou o cancelamento de sua par cipa-
ção na Formação Con nuada de Professores Alfabe zadores;

II - forem veri cadas irregularidades no exercício das responsabilidades 
do bolsista;

III - forem constatadas incorreções nas informações cadastrais do bolsista; e
IV - for constatada frequência inferior à estabelecida pela Formação Con-

nuada de Professores Alfabe zadores ou acúmulo indevido de bene cios.
Parágrafo único.  O FNDE ca também autorizado a suspender ou cance-

lar o pagamento das bolsas ao bene ciário que, a qualquer tempo, não cumprir com os 
critérios estabelecidos para a Formação Con nuada de Professores Alfabe zadores, de 
acordo com art. 18 desta resolução.

Art. 33.  As devoluções de valores decorrentes de pagamento efetuado 
pelo FNDE a tulo de bolsas de estudo e pesquisa no âmbito da Formação Con nuada 
de Professores Alfabe zadores, independentemente do fato gerador que lhes deram 
origem, deverão ser efetuadas em agência do Banco do Brasil S/A, mediante u lização 
da Guia de Recolhimento da União (GRU), disponível no sí o eletr nico www.fnde.gov.
br, na qual deverão ser indicados o nome e o CPF do bolsista e ainda:

I – se a devolução ocorrer no mesmo ano do pagamento das bolsas e 
este não for decorrente de Restos a Pagar inscritos pelo FNDE, deverão ser u lizados 
os códigos 153173 no campo “Unidade Gestora , 15253 no campo “Gestão , 66666-1 
no campo “Código de Recolhimento  e o código 212198009 no campo “Número de 
Referência  e, ainda, mês e ano a que se refere à bolsa a ser devolvida no campo “Com-
petência ;

II – se a devolução for decorrente de Restos a Pagar inscritos pelo FNDE 
ou de pagamentos de bolsas ocorridos em anos anteriores ao da emissão da GRU, de-
verão ser u lizados os códigos 153173 no campo “Unidade Gestora , 15253 no campo 
“Gestão , 28850-0 no campo “Código de Recolhimento  e o código 212198009 no cam-
po “Número de Referência  e, ainda, mês e ano a que se refere à bolsa a ser devolvida 
no campo “Competência .

Parágrafo único.  Para ns do disposto nos incisos I e II deste ar go consi-
dera-se ano de pagamento aquele em que o respec vo crédito foi depositado na conta-
-bene cio do bolsista, disponível no portal eletr nico www.fnde.gov.br.

Art. 34.  Incorreções na abertura das contas-bene cio ou nos pagamen-
tos das bolsas causadas por informações falseadas, prestadas pelos bolsistas quando 
de seu cadastro ou pelo gestor no ateste da frequência às a vidades previstas, implica-
rão no imediato desligamento do responsável pela falsidade e no impedimento de sua 
par cipação em qualquer outro programa de bolsas executado pelo FNDE, no prazo de 
cinco anos, independentemente de sua responsabilização civil e penal.
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Art. 35.  Os documentos referentes aos critérios de seleção e de execu-
ção da Formação Con nuada de Professores Alfabe zadores, a relação dos bene ciá-
rios e os respec vos valores das bolsas de estudo e pesquisa deverão ser arquivados 
nas IES, durante o período de vinte anos, contados a par r da data da aprovação da 
prestação de contas anual do FNDE pelo Tribunal de Contas da União (TCU), e serão de 
acesso público permanente, cando à disposição dos órgãos e en dades incumbidos 
da scalização e controle da administração pública.

Art. 36.  A scalização do cumprimento das condições ins tuídas nesta 
resolução por parte das IES, rela vas às obrigações dos bene ciários para que façam 
jus às bolsas da Formação Con nuada de Professores Alfabe zadores, é de competên-
cia da SEB/MEC, bem como do FNDE e de qualquer órgão do sistema de controle inter-
no ou externo da União, mediante a realização de auditorias, de inspeção e de análise 
da documentação referente à par cipação dos bene ciários.

VII - DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 37.  ualquer pessoa, sica ou jurídica, poderá denunciar irregula-
ridades iden cadas no pagamento de bolsas no âmbito da Formação Con nuada de 
Professores Alfabe zadores, por meio de expediente formal contendo necessariamen-
te:

I - exposição sumária do ato ou fato censurável que possibilite sua per-
feita determinação; e

II - iden cação do responsável pela prá ca da irregularidade, bem como 
a data do ocorrido.

§ 1º  uando a denúncia for apresentada por pessoa física, deverão ser 
fornecidos o nome legível e endereço para resposta ou esclarecimento de dúvidas.

§ 2º  uando o denunciante for pessoa jurídica (partido político, 
associação civil, entidade sindical etc.), deverá encaminhar cópia de documento que 
ateste sua cons tuição jurídica e fornecer, além dos elementos referidos no §1º deste 
ar go, o endereço da sede da representante.

Art. 38.  As denúncias encaminhadas ao FNDE deverão ser dirigidas à 
Ouvidoria, no seguinte endereço:

I - se por via postal, endereçar para: 
Ouvidoria FNDE – Setor Bancário Sul – uadra 02 – Bloco F - Edi cio 

FNDE – Brasília – DF, CEP: 70.070-929;
II - se por meio eletr nico, enviar mensagem para ouvidoria fnde.gov.

br.

Art. 39.  Fica aprovado o formulário que cons tui o Anexo I desta resolu-
ção, disponível no sí o do FNDE: www.fnde.gov.br.

Art. 40.  Casos não previstos nesta resolução serão dirimidos pelo Minis-
tério da Educação, no âmbito do Comitê Gestor do Pacto Nacional pela Alfabe zação 
na Idade Certa.



174

Art. 41.  Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação no Di-
ário O cial da União.

JOSÉ HENRI UE PAIM FERNANDES
______
NOTAS:
Encontram-se na Col. Leg. Fed. de Ens. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Cons tuição Federal à pág. 25 do vol. 15;
Lei nº 5.537/68 à pág. 362 do vol. 1;
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Decreto nº 6.094/07 à pág. 68 do vol. 34;
Decreto nº 6.755/09 à pág. 76 do vol. 36;
Portaria MEC nº 867/12 à pág. 116 do vol. 39;
Portaria MEC nº 1.458/12 à pág. 145 do vol. 39;
Resolução CD/FNDE nº 31/03 à pág. 411 do vol. 30.

______________________________

ispõe sobre os critérios de repasse e e ecu o do rograma inheiro ireto na 
scola , em cumprimento ao disposto na ei 9 7, de 6 de unho de 9

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Cons tuição Federal de 1988.
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. 
Lei nº 12.708, de 17 de agosto de 2012.
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005.
Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011.
Resolução nº 9, de 2 de março de 2011, do Conselho Delibera vo do 

FNDE.
Resolução nº 2, de 18 de janeiro de 2012, do Conselho Delibera vo do 

FNDE.
Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002, da Secretaria do Tesouro 

Nacional.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 7º, § 1º, da Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, e pelo art. 14, incisos I e II, 
do Anexo I do Decreto nº 7.691, de 2 de março de 2012, e pelos arts. 3º, incisos I e II, 
e 6º, inciso IV, do Anexo da Resolução nº 31, de 30 de setembro de 2003, neste ato re-
presentado pelo Secretário-Execu vo do Ministério da Educação, conforme deliberado 
na Reunião Extraordinária do Conselho Delibera vo do Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação, realizada no dia 31 de maio de 2012, com fulcro no art. 4º, § 2º, 
do referenciado Decreto, e:



175

CONSIDERANDO a relevância do fortalecimento da autonomia e da au-
togestão das escolas públicas, e privadas sem ns lucra vos que ministram educação 
especial, bem como dos polos presenciais do sistema Universidade Aberta do Brasil 
(UAB), com vistas à consecução de seus ns sociais;

CONSIDERANDO os bene cios advindos com a racionalização e simpli -
cação de procedimentos administra vos; e

CONSIDERANDO a necessidade de sistema zar, disciplinar e aperfeiço-
ar os procedimentos necessários aos repasses do Programa Dinheiro Direto na Escola 
(PDDE), des nados às escolas e polos bene ciários, bem como as formas de execução 
desses recursos;

RESOLVE “AD REFERENDUM :

Art. 1º Dispor sobre os critérios de repasse e execução do Programa Di-
nheiro Direto na Escola (PDDE), em cumprimento ao disposto na Lei 11.947, de 16 de 
junho de 2009.

Art. 2º O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) consiste na des -
nação anual, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), de recur-
sos nanceiros, em caráter suplementar, a escolas públicas, e privadas de educação 
especial, que possuam alunos matriculados na educação básica, e a polos presenciais 
do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) que ofertem programas de formação 
inicial ou con nuada a pro ssionais da educação básica, com o propósito de contribuir 
para o provimento das necessidades prioritárias dos estabelecimentos educacionais 
bene ciários que concorram para a garan a de seu funcionamento e para a promo-
ção de melhorias em sua infra-estrutura sica e pedagógica, bem como incen var a 
autogestão escolar e o exercício da cidadania com a par cipação da comunidade no 
controle social.

Art. 3º Os recursos nanceiros do PDDE des nam-se a bene ciar:
I - escolas públicas das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal, 

que possuam alunos matriculados na educação básica, de acordo com dados extraídos 
do censo escolar, realizado pelo Ministério da Educação (MEC), no ano anterior ao do 
repasse;

II - polos presenciais do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) que 
ofertem programas de formação inicial ou con nuada a pro ssionais da educação bá-
sica; e

III - escolas privadas de educação básica, na modalidade de educação 
especial, recenseadas pelo MEC no ano anterior ao do repasse, man das por en dades 
de nidas na forma do inciso III, do art. 5º.

Art. 4º Os recursos do programa des nam-se à cobertura de despesas 
de custeio, manutenção e pequenos inves mentos que concorram para a garan a do 
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funcionamento e melhoria da infraestrutura sica e pedagógica dos estabelecimentos 
de ensino bene ciários, devendo ser empregados:

I -na aquisição de material permanente;
II - na realização de pequenos reparos, adequações e serviços necessá-

rios à manutenção, conservação e melhoria da estrutura sica da unidade escolar;
III - na aquisição de material de consumo;
IV - na avaliação de aprendizagem;
V - na implementação de projeto pedagógico; e
VI - no desenvolvimento de a vidades educacionais;
§ 1º É vedada a aplicação dos recursos do PDDE em:
I -implementação de outras ações que estejam sendo objeto de nancia-

mento por outros programas executados pelo FNDE, exceto aquelas executadas sob a 
égide das normas do PDDE;

II - gastos com pessoal;
III - pagamento, a qualquer tulo, a:
 a - agente público da a va por serviços prestados, inclusive consultoria, 

assistência técnica ou assemelhados; e
 b - empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor 

público da a va, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mis-
ta, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados;

V - cobertura de despesas com tarifas bancárias; e
IV - dispêndios com tributos federais, distritais, estaduais e municipais 

quando não incidentes sobre os bens adquiridos ou produzidos ou sobre os serviços 
contratados para a consecução dos obje vos do programa.

§ 2º Os recursos do PDDE, liberados na categoria de custeio, poderão 
ser utilizados, também, para cobrir despesas cartorárias decorrentes de alterações 
nos estatutos das Unidades Executoras Próprias (UEx) definidas na forma do inciso 
II, do art. 5º, bem como as relativas a recomposições de seus membros, devendo tais 
desembolsos ser registrados nas correspondentes prestações de contas.

Art. 5º Os recursos do PDDE serão des nados às escolas e aos polos, de 
que tratam os incisos I, II e III do art. 3º, por intermédio de suas En dades Executoras 
(EEx), Unidades Executoras Próprias (UEx) e En dades Mantenedoras (EM), assim de-

nidas:
I  - En dade Executora (EEx) – prefeituras municipais e secretarias dis-

tritais e estaduais responsáveis pela formalização dos procedimentos necessários ao 
recebimento, execução e prestação de contas dos recursos do programa, des nados às 
escolas de suas redes de ensino que não possuem UEx, bem como pelo recebimento, 
análise e emissão de parecer das prestações de contas das UEx, representa vas de suas 
escolas ou dos polos presenciais da UAB a ela vinculados;

II - Unidade Executora Própria (UEx) – en dade privada sem ns lucra -
vos, representa va das escolas públicas e dos polos presenciais da UAB, integrada por 
membros da comunidade escolar, comumente denominada de caixa escolar, conselho 
escolar, colegiado escolar, associação de pais e mestres, círculo de pais e mestres, den-
tre outras en dades, responsáveis pela formalização dos procedimentos necessários 
ao recebimento dos repasses do  programa, des nados às referidas escolas e polos, 
bem como pela  execução e prestação de contas desses recursos; e
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III - En dade Mantenedora (EM) – en dade privada sem ns lucra vos, 
quali cada como bene cente de assistência social, ou de atendimento direto e gratui-
to ao público, representa va das escolas privadas de educação especial, responsáveis 
pela formalização dos procedimentos necessários ao recebimento dos repasses do pro-
grama, des nados às referidas escolas, bem como pela execução e prestação de contas 
desses recursos.

Art. 6º As escolas públicas com mais de 50 (cinquenta) alunos matricu-
lados na educação básica, para serem bene ciados com recursos do PDDE, deverão, 
obrigatoriamente, cons tuir suas respec vas Unidades Executoras Próprias (UEx).

§ 1º Às escolas públicas, com até 50 (cinquenta) alunos, é facultada e 
recomendada a constituição de UEx.

§ 2º Às escolas públicas que possuírem, cada uma, individualmente 
consideradas, até 99 (noventa e nove) alunos, é facultada a formação de consórcio, 
desde que esse congregue, no máximo, 5 (cinco) unidades escolares, necessariamente 
integrantes da mesma rede de ensino, com vistas à constituição de uma única UEx.

§ 3º Os consórcios formados até dezembro de 2003 poderão continuar 
com até 20 (vinte) escolas em sua formação e os formados após essa data deverão 
observar o disposto no parágrafo anterior.

Art. 7º Os polos presenciais da UAB para serem bene ciados com os re-
cursos do PDDE deverão, obrigatoriamente, cons tuir suas respec vas Unidades Exe-
cutoras Próprias (UEx).

Parágrafo Único. Para ns de cons tuição das UEx de que tratam o ar go 
anterior e o caput deste ar go poderão ser adotadas como referenciais as instruções 
do Manual de Orientação para Cons tuição de Unidade Executora Própria (UEx), dispo-
nível no sí o www.fnde.gov.br.

CAPÍTULO

Art. 8º A transferência de recursos nanceiros do PDDE será realizada 
sem a necessidade de celebração de convênio, acordo, contrato, ajuste ou instrumento 
congênere, nos termos facultados pela Lei n.º 11.947, de 16 de junho de 2009.

Art. 9º Os recursos nanceiros do PDDE serão repassados, anualmente, 
da seguinte forma:

I - à En dade Executora (EEx) a cuja rede de ensino pertençam as escolas 
públicas, no caso dessas terem até 50 (cinquenta) alunos e não possuírem Unidade 
Executora Própria (UEx);

II - à Unidade Executora Própria (UEx), representa va de escola pública 
ou de polo presencial da UAB; e

III - à En dade Mantenedora (EM), no caso de escola privada de educa-
ção especial.

§ 1º Fica autorizado o FNDE efetuar repasses do PDDE em exercício 
subsequente àquele em que a liberação deveria ter ocorrido, desde que comprovado 
o tempestivo atendimento, pelas EEx, UEx e EM, às condições previstas no art. 12, 
necessárias ao recebimento dos repasses.
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§ 2º A assistência financeira de que trata esta Resolução correrá por conta 
de dotação orçamentária consignada anualmente ao FNDE e fica limitada aos valores 
autorizados na ação específica, observados os limites de movimentação, empenho e 
pagamento da programação orçamentária e financeira anual do Governo Federal, e 
condicionada aos regramentos estabelecidos na Lei Orçamentária Anual (LOA), na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e no Plano Plurianual (PPA) do Governo Federal e à 
viabilidade operacional.

Art. 10 O FNDE divulgará a transferência dos recursos nanceiros a ex-
pensas do PDDE na Internet, no sí o www.fnde.gov.br, e enviará correspondência in-
forma va:

I - às Assembleias Legisla vas dos Estados;
II - à Câmara Legisla va do Distrito Federal; e
III - às Câmaras Municipais.

CAPÍTULO

Art. 11 O montante devido, anualmente, às escolas públicas com UEx, 
aos polos da UAB e às escolas privadas de educação especial, será calculado pela soma 
do valor xo, de nido por estabelecimento de ensino, com o valor variável, de acordo 
com o número de alunos matriculados no estabelecimento, tendo como parâmetros os 
“Valores Referenciais de Cálculo para Repasses do PDDE  que compõem o anexo desta 
resolução.

§ 1º O montante devido às escolas públicas sem UEx será calculado 
considerando apenas o valor variável a que se refere o caput deste ar go.

§ 2º Para efeito do cálculo de que trata o caput deste ar go, será consi-
derado, no caso de:

I - escolas públicas e escolas privadas de educação especial, o número de 
alunos matriculados na educação básica do estabelecimento de ensino, de acordo com 
o Censo Escolar do ano anterior ao do repasse;

II - polos presencias da UAB, o número atualizado de alunos matriculados 
no estabelecimento de ensino, de acordo com dados fornecidos pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES) do Ministério da Educação;

§ 3º As UEx, representativas de escolas públicas e de polos presenciais 
da UAB, e as EM, representativas de escolas privadas de educação especial,  deverão 
informar ao FNDE, até o dia 31 de dezembro de cada exercício, por intermédio do 
sistema PDDEWeb, os percentuais de recursos que desejarão receber em custeio e/ou 
capital no exercício subsequente ao da informação.

§ 4º Em caso de não adoção da iniciativa referida no parágrafo anterior, 
serão destinados:

I - às escolas públicas com UEx e polos presenciais da UAB, 80% (oitenta 
por cento) em recursos de custeio e 20% (vinte por cento) em recursos de capital; e

II - às EM, 50% (cinquenta por cento) em recursos de custeio e 50% (cin-
quenta por cento) em recursos de capital.

§ 5º As escolas públicas com até 50 (cinquenta) alunos matriculados na 
educação básica que não possuírem UEx somente serão beneficiadas com recursos de 
custeio.
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CAPÍTULO

Art. 12 Cons tuem condições para a efe vação dos repasses dos recur-
sos do programa:

I - às EEx e UEx:
 a - adesão ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), pelas EEx, até 

30 de junho, por intermédio do sistema PDDEWeb, disponível no sí o www.fnde.gov.
br;

 b - efe vação de cadastro pelas EEx e UEx, até 30 de junho, por intermé-
dio do sistema PDDEWeb, disponível no sí o www.fnde.gov.br; e

c - não possuírem, até 30 de junho, pendências com prestação de contas 
de recursos do PDDE recebidos em exercícios anteriores.     

II - às EM:
 a - regularidade, até 30 de setembro, com os procedimentos de habilita-

ção estabelecidos por normas especí cas de nidas em resolução do Conselho Delibe-
ra vo do FNDE, disponibilizada no sí o www.fnde.gov.br; e

 b - não possuírem, até 30 de setembro, pendências com prestação de 
contas de recursos do PDDE recebidos em exercícios anteriores.

§ 1º As EEx que aderiram ao programa em exercícios anteriores por 
intermédio do PDDEWeb estão dispensadas da adoção do procedimento referido na 
alínea “a , do inciso I, deste artigo.

§ 2º Para efetivação de repasses, pelo FNDE, às UEx representativas de  
polos presenciais da UAB, as EEx que mantenham esses polos deverão revalidar sua 
adesão ao programa, na forma e no prazo previstos na alínea “a , do inciso I, deste 
artigo, ficando dispensadas da adoção desse procedimento em exercícios posteriores.

§ 3º As EEx e UEx que se cadastraram em exercícios anteriores por 
intermédio do PDDEWeb estão dispensadas da adoção do procedimento referido na alínea 
“b , do inciso I, deste artigo, devendo proceder à imediata atualização cadastral, quando da 
alteração de quaisquer dados relativos à entidade ou a seu representante legal.

§ 4º Na hipótese da EEx não ter interesse em receber recursos do PDDE 
para aplicação em favor das escolas com menos de 50 (cinquenta) alunos sem UEx, ou em 
autorizar repasses às UEx de suas escolas e dos polos que mantém, deverá formalizar, 
em cada exercício, ao FNDE tal(is) recusa(s), acompanhado(s) da(s) correspondente(s) 
justificativa(s) e, se for o caso, de cópia do comprovante de devolução do numerário 
que eventualmente já tenha sido repassado.

§ 5º As UEx poderão manifestar recusa a receber recursos do PDDE para 
aplicação em favor das escolas ou polos que representam, caso em que será obrigatório 
o encaminhamento, ao FNDE, de documento que comprove ter sido a decisão 
referendada por seus membros, na forma que dispor seu estatuto, acompanhado, se 
for o caso, de cópia do comprovante de devolução do numerário que eventualmente 
já tenha sido repassado.

§ 6º Em caso de atendimento, pelas EEx, UEx e EM, das condições pre-
vistas neste ar go, o FNDE providenciará a abertura das contas, e os correspondentes 
repasses, observadas as limitações previstas no § 2º, do art. 9º.

CAPÍTULO

Art. 13 Os recursos transferidos a expensas do PDDE serão creditados em 
conta bancária especí ca, em bancos o ciais parceiros, em agências indicadas pelas 
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EEx, UEx e EM, nas quais deverão ser man dos e geridos, conforme normas estabeleci-
das pelo Conselho Delibera vo do FNDE.

§ 1º As EEx, UEx e EM devem comparecer à agência do banco onde a 
conta foi aberta e proceder à entrega e à chancela dos documentos necessários a sua 
movimentação, de acordo com as normas bancárias vigentes.

§ 2º Em caso de alteração de dados das EEx e UEx, ou de seus dirigentes, a 
documentação referida no parágrafo anterior deve ser acompanhada de comprovante 
de efetivação da atualização cadastral de que trata o § 3º, do art. 12.

§ 3º Para fins do disposto no parágrafo anterior, deverão ser utilizados 
como comprovantes de efetivação da atualização cadastral, no caso de:

I - EEx, o impresso atualizado do “Termo de Adesão e Cadastro de En da-
de Executora (EEx) , disponível no sistema PDDEWeb; e

II -UEx, o impresso atualizado do “Cadastro de Unidade Executora Pró-
pria (UEx) , disponível no sistema PDDEWeb.

§ 4º As EEx, UEx e EM serão isentas de pagamento de taxas e tarifas 
bancárias em conformidade com os termos dos Acordos de Cooperação Mútua, 
disponíveis no sítio www.fnde.gov.br, firmados entre o FNDE e as instituições 
financeiras em cujas agências foram abertas as contas depositárias dos recursos do 
programa.

§ 5º O FNDE, independentemente de autorização do titular da conta 
aberta para o programa, obterá junto aos bancos, sempre que necessário, os saldos 
e extratos das contas específicas, inclusive os de aplicações financeiras, bem como, 
no caso de incorreções na abertura das aludidas contas, solicitará ao banco o seu 
encerramento e, quando necessário, os bloqueios, estornos e/ou transferências 
bancárias indispensáveis à regularização.

Art. 14 A movimentação dos recursos pelas EEx, UEx e EM somente é 
permi da para a aplicação nanceira de que trata o art. 15 e para pagamento de despe-
sas relacionadas com as nalidades do programa, devendo-se realizar por meio eletr -
nico, mediante u lização de cartão magné co especí co do programa, a ser disponibi-
lizado pela agência bancária depositária dos recursos, para uso em estabelecimentos 
comerciais credenciados, de acordo com a bandeira do cartão, ou para realização de 
operações que envolvam crédito em conta bancária de tularidade dos fornecedores 
e/ou prestadores de serviços, de modo a possibilitar a iden cação dos favorecidos, 
tais como:

I - transferências entre contas do mesmo banco;
II - transferências entre contas de bancos dis ntos, mediante emissão de 

Documento de Ordem de Crédito (DOC) ou de Transferência Eletr nica de Disponibili-
dade (TED);

III - pagamentos de boletos bancários, tulos ou guias de recolhimento; 
ou

IV - outras modalidades de movimentação eletr nica, autorizadas pelo 
Banco Central do Brasil, em que que evidenciada a iden cação dos fornecedores e/
ou prestadores de serviços favorecidos.

§ 1º Até que seja disponibilizado o cartão magnético de que trata o caput 
deste ar go, será admi da a realização de pagamentos pelas:

a - EEx, mediante u lização de outros mecanismos oferecidos pela agên-
cia bancária depositária dos recursos, para adoção das modalidades de pagamento ele-
tr nico referidas nas alíneas I a IV deste ar go; e
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b - UEx e EM, mediante u lização de outros mecanismos oferecidos pela 
agência bancária depositária dos recursos, para adoção das modalidades de pagamen-
to eletr nico referidas nas alíneas I a IV deste ar go, e mediante cheque nomina vo 
ao credor.

§ 2º Independentemente da condição referida no parágrafo anterior, as 
UEx representativas de escolas públicas localizadas em zonas rurais poderão realizar 
pagamentos mediante cheque nominativo ao credor, recomendada a utilização das 
modalidades de pagamento eletr nico referidas nas alíneas I a IV deste artigo.

Art. 15 Enquanto não u lizados na sua nalidade, os recursos do PDDE 
deverão ser, obrigatoriamente, aplicados em caderneta de poupança aberta especi ca-
mente para o programa, quando a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, 
ou em fundo de aplicação nanceira de curto prazo ou operação de mercado aberto 
lastreada em tulos da dívida pública, se a sua u lização ocorrer em prazo inferior a 
um mês.

Parágrafo Único. O produto das aplicações nanceiras deverá ser, obri-
gatoriamente, computado a crédito da conta especí ca e ser aplicado, exclusivamente, 
nas nalidades do programa, cando sujeito às mesmas condições de prestação de 
contas exigidas para os recursos transferidos.

CAPÍTULO

Art. 16 As aquisições de materiais e bens e contratações de serviços com 
os repasses efetuados à custa do PDDE deverão ser realizadas pelas:

I - UEx e EM, mediante a adoção dos procedimentos estabelecidos pela 
Resolução nº 9, de 2 de março de 2011, e comentados no “Guia de Orientações para 
Aquisição de Materiais e Bens e Contratação de Serviços com Recursos do Programa 
Dinheiro Direto na Escola (PDDE), disponíveis no sí o www.fnde.gov.br; e

II - EEx, mediante a adoção dos procedimentos estabelecidos pelas Leis 
nos 8.666, de 21 de junho de 1993, e 10.520, de 17 de julho de 2002, e pelo Decreto nº 
5.450, de 31 de maio de 2005, e normas correlatas aplicáveis a entes públicos;

Art. 17 A execução dos recursos, transferidos nos moldes e sob a égide 
desta Resolução, deverá ocorrer até 31 de dezembro do ano em que tenha sido efe -
vado o respec vo crédito nas contas correntes especí cas das EEx, das UEx ou das EM.

§ 1º Os saldos de recursos financeiros, como tais entendidas as 
disponibilidades existentes em 31 de dezembro nas contas específicas, poderão 
ser reprogramados pela EEx, UEx e EM, obedecendo às classificações de custeio e 
capital nas quais foram repassados, para aplicação no exercício seguinte, com estrita 
observância de seu emprego nos objetivos da ação programática.

§ 2º Na hipótese do saldo de que trata o parágrafo anterior ultrapassar a 
30% (trinta por cento) do total de recursos disponíveis no exercício, a parcela excedente 
será deduzida do repasse do exercício subsequente.

§ 3º Para efeito do disposto no parágrafo anterior, considera-se total de 
recursos disponíveis no exercício, o somatório do valor repassado no ano, de eventuais 
saldos reprogramados de exercícios anteriores e de rendimentos de aplicações no 
mercado financeiro.
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CAPÍTULO  
SUA MANUTENÇÃO EM ARQUIVO

Art. 18 As despesas realizadas com recursos transferidos, nos moldes e 
sob a égide desta Resolução, serão comprovadas mediante documentos scais originais 
ou equivalentes, na forma da legislação à qual a en dade responsável pela despesa es-

ver sujeita, devendo os recibos, faturas, notas scais e quaisquer outros documentos 
comprobatórios ser emi dos em nome da EEx, UEx ou da EM, iden cados com os 
nomes FNDE e do programa, e ser arquivados, em suas respec vas sedes, juntamente 
com os comprovantes de pagamentos efetuados ainda que u lize serviços de contabi-
lidade de terceiros, pelo prazo de 20 (vinte) anos, contado da data do julgamento da 
prestação de contas anual do FNDE pelo Tribunal de Contas da União (TCU) referente 
ao exercício do repasse, ou, se for o caso, da Tomada de Contas Especial, para disponi-
bilização, quando solicitados, a esse Fundo, aos órgãos de controle interno e externo e 
ao Ministério Público.

§ 1º Para efeito do disposto neste ar go, considera-se sede da UEx a da 
escola ou do polo presencial da UAB que representa.

§ 2º O FNDE disponibilizará no sí o www.fnde.gov.br a posição do julga-
mento de suas contas pelo TCU.

CAPÍTULO

Art. 19 As prestações de contas dos recursos recebidos por intermédio 
do PDDE deverão ser elaboradas de acordo com normas especí cas de nidas pelo Con-
selho Delibera vo do FNDE, disponíveis no sí o www.fnde.gov.br.

§ 1º O encaminhamento das prestações de contas do PDDE deverá ser 
realizado:

I - das UEx, às EEx, a que as escolas públicas e polos presenciais da UAB  
estejam vinculados, até 31 de dezembro do ano da efe vação do crédito nas corres-
pondentes contas correntes especí cas;

II - das EEx, ao FNDE, por intermédio do Sistema de Gestão de Prestação 
de Contas (SIGPC), até 28 de fevereiro do ano subsequente ao da efe vação do crédito 
nas correspondentes contas correntes especí cas.

III - das EM, ao FNDE, por intermédio do Sistema de Gestão de Prestação 
de Contas (SIGPC), até 28 de fevereiro do ano subsequente ao da efe vação do crédito 
nas correspondentes contas correntes especí cas.

§ 2º Os saldos financeiros de exercícios anteriores, reprogramados na 
forma prevista no § 1º do art. 17, deverão ser objeto de prestação de contas pelas 
UEx, EM e EEx, na forma e nos prazos previstos nos incisos I a III do parágrafo anterior, 
mesmo que essas não tenham sido contempladas com novos repasses.

CAPÍTULO

Art. 20 Fica o FNDE autorizado a suspender o repasse dos recursos do 
PDDE nas seguintes hipóteses:

I - omissão na prestação de contas;
II - irregularidade na prestação de contas; e
III - u lização dos recursos em desacordo com os critérios estabelecidos 

para a execução do PDDE, conforme constatado por análise documental ou de auditoria.
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§ 1º Serão restabelecidas as condições para repasse dos recursos do 
PDDE às EEx, UEx ou EM, após a regularização das pendências referidas nos incisos I 
a III deste artigo, de acordo com as normas estabelecidas pelo Conselho Deliberativo 
do FNDE.

2º Para terem restabelecidos os seus repasses, as EEx, UEx e EM deverão 
atender além das condições referidas no parágrafo anterior, as previstas no art. 12.

CAPÍTULO

Art. 21. O FNDE poderá exigir a devolução de recursos, mediante no-
cação direta à EEx, UEx ou EM, de cuja no cação constarão os valores a serem 

res tuídos, acrescidos, quando for o caso, de juros e correção monetária, nas seguintes 
hipóteses:

I - ocorrência de depósitos indevidos, pelo FNDE, na conta especí ca do 
programa;

II - paralisação das a vidades ou ex nção de escola vinculada à EEx, UEx 
ou EM;

III - determinação do Poder Judiciário ou requisição do Ministério Públi-
co;

IV -  constatação de incorreções cadastrais como omissão de vinculação 
ou indevida vinculação de escola a UEx, indicação de nível de ensino não ministrado 
pela unidade escolar, mudança equivocada de agência bancária, entre outras;

V - veri cação de irregularidades na execução do programa; e
VI - con guração de situações que inviabilizem a execução dos recursos 

do programa pela EEx, UEx ou EM.
§ 1º Será facultado à EEx, UEx ou EM proceder à devolução de recursos, 

na forma do art. 22, nos casos previstos nos incisos I a VI do caput deste ar go, bem 
como em outras situações julgadas necessárias, independentemente de no cação do 
FNDE.

§ 2º O FNDE poderá estornar ou bloquear, conforme o caso, valores 
creditados na conta específica da EEx, UEx ou EM, inclusive nas hipóteses previstas nos 
incisos I a VI do caput deste ar go, mediante solicitação direta ao agente nanceiro 
depositário dos recursos.

§ 3º Inexistindo saldo suficiente na conta específica na qual os recursos 
foram depositados para efetivação do estorno referido no parágrafo anterior, será 
permitido, conforme o caso, ao FNDE:

I - exigir da EEx, UEx ou EM a res tuição dos recursos, na forma do art. 22, 
em prazo que vier a ser estabelecido na no cação referida no caput deste ar go; ou

II - proceder à compensação dos valores, deduzindo-os de futuros repasses.
§ 4º Para efeito de cálculo da correção monetária de que trata o caput 

deste ar go, será adotado o índice do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia 
(Selic), considerando-se, para esse m, o período compreendido entre a data do fato 
gerador e a do recolhimento, sendo que a quitação do débito apenas se dará se o va-
lor recolhido for considerado su ciente para sanar a irregularidade, para cujo m será 
adotado como referencial o Sistema de Atualização de Débito do Tribunal de Contas da 
União, disponível no sí o www.tcu.gov.br.

Art. 22. As devoluções de recursos, independentemente do fato gerador 
que lhes deu origem, deverão ser efetuadas em agência do Banco do Brasil S/A. me-
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diante u lização da Guia de Recolhimento da União (GRU), que pode ser emi da no 
sí o www.fnde.gov.br, na qual deverão ser indicados, além da razão social e número de 
inscrição no CNPJ da EEx, da UEx ou da EM, os códigos:

I - 153173 no campo “Unidade Gestora , 15253 no campo “Gestão , 
66666-1 no campo “Código de Recolhimento  e 212198002 no campo “Número de 
Referência , se a devolução ocorrer no mesmo ano do repasse dos recursos e essa não 
for decorrente de Restos a Pagar inscritos pelo FNDE; e

II - 153173 no campo “Unidade Gestora , 15253 no campo “Gestão , 
18858-1 no campo “Código de Recolhimento  e 212198002 no campo “Número de Re-
ferência , se a devolução for decorrente de Restos a Pagar inscritos pelo FNDE ou cujo 
ano do repasse seja anterior ao do recolhimento por meio da GRU.

§ 1º Para fins do disposto nos incisos I e II do caput deste ar go, consi-
dera-se ano do repasse aquele em que se der a emissão da respec va ordem bancária 
pelo FNDE, disponível para consultada no sí o www.fnde.gov.br.

§ 2º Eventuais despesas bancárias decorrentes das devoluções de que 
tratam este artigo correrão a expensas do depositante, não podendo ser lançadas na 
prestação de contas do programa.

§ 3º Os valores referentes às devoluções de que trata este artigo, deverão 
ser registrados nas correspondentes prestações de contas das EEx, UEx ou EM.

CAPÍTULO

Art. 23 A scalização da aplicação dos recursos nanceiros, rela vos ao 
PDDE, é de competência do FNDE, do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Sistema 
de Controle Interno do Poder Execu vo Federal, mediante a realização de auditorias, 
de inspeção e de análise das prestações de contas.

§ 1º O FNDE realizará, a cada exercício, auditagem na aplicação dos 
recursos do PDDE, pelas EEx, UEx e EM, por sistema de amostragem, podendo, para 
tanto, requisitar o encaminhamento de documentos e demais elementos que julgar 
necessários, bem como realizar fiscalização in loco.

§ 2º Os órgãos incumbidos da fiscalização dos recursos destinados à 
execução do PDDE a que se refere o caput deste ar go poderão rmar convênios ou 
acordos, em regime de mútua cooperação, para auxiliar e aperfeiçoar o seu controle.

§ 3º A fiscalização do FNDE, e de todos os outros órgãos ou entidades 
estatais envolvidos, será deflagrada, em conjunto ou isoladamente, sempre que for 
apresentada denúncia formal de irregularidade identificada no uso dos recursos do 
PDDE.

CAPÍTULO

Art. 24 As denúncias formais de irregularidade rela vas à aplicação dos 
recursos previstos nessa Resolução deverão, necessariamente, conter:

I - exposição sumária do ato ou do fato censurável, que possibilite sua 
perfeita iden cação; e

II - a indicação da EEx, UEx ou EM e do responsável por sua prá ca, bem 
como, a da data do ocorrido.

§ 1º ualquer pessoa, sica ou jurídica, poderá apresentar denúncia de 
irregularidades iden cadas na aplicação dos recursos do PDDE ao FNDE, ao TCU, ao 
Sistema de Controle Interno do Poder Execu vo Federal e ao Ministério Público.
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§ 2º uando a denúncia for apresentada por pessoa sica, deverão ser 
fornecidos, além dos elementos referidos nos incisos I e II do deste ar go, o nome le-
gível e o endereço do denunciante para encaminhamento das providências adotadas.

§ 3º uando o denunciante for pessoa jurídica (par do polí co, associa-
ção civil, en dade sindical, entre outros), deverá ser encaminhada cópia de documen-
to que ateste sua cons tuição jurídica e fornecido, além dos elementos referidos nos 
incisos I e II deste ar go, o endereço da sede da representada para encaminhamento 
das providências adotadas.

§ 4º As denúncias de que tratam o caput e os §§ 1º ao 3º deste ar go, 
quando dirigidas ao FNDE, deverão ser encaminhadas à Ouvidoria localizada no FNDE, 
Setor Bancário Sul, uadra 2, Bloco F, Brasília, DF, CEP 70070-929 ou para o e-mail ou-
vidoria fnde.gov.br.

§ 5º As denúncias que não atenderem aos requisitos referidos nos incisos 
I e II e nos §§ 1º ao 3º deste ar go poderão ser desconsideradas a critério do des na-
tário.

CAPÍTULO

Art. 25 Os bens permanentes adquiridos ou produzidos com os recursos 
transferidos a expensas do PDDE deverão ser tombados e incorporados ao patrim nio 
das EEx e des nados ao uso dos respec vos estabelecimentos de ensino bene ciados, 
cabendo a esses úl mos a responsabilidade pela guarda e conservação dos bens.

§ 1º No caso das UEx, representa vas das escolas públicas ou de polos 
presenciais da UAB, a incorporação dos bens permanentes adquiridos ou produzidos 
deverá ocorrer mediante o preenchimento e encaminhamento de Termo de Doação à 
EEx à qual a escola ou polo estejam vinculados, cujo modelo está disponível no sí o 
www.fnde.gov.br, providência que deverá ser adotada no momento do recebimento 
do bem adquirido ou produzido.

§ 2º As EEx deverão proceder ao imediato tombamento, nos seus respec-
vos patrim nios, dos bens permanentes por essas produzidos e dos referidos no pa-

rágrafo anterior e, neste úl mo caso, fornecer, em seguida, às UEx das escolas de suas 
redes de ensino ou dos polos que mantém os números dos correspondentes registros 
patrimoniais, inscritos em plaquetas ou e quetas para a xação nos bens, de modo a 
facilitar sua iden cação.

§ 3º As EEx deverão manter em suas sedes, arquivado, juntamente com 
os documentos que comprovam a execução das despesas, conforme exigido no caput 
do art. 17, demonstra vo dos bens permanentes adquiridos ou produzidos com recur-
sos do PDDE, com seus respec vos números de tombamento, de modo a facilitar os 
trabalhos de scalizações e auditorias.

§ 4º As disposições dos §§ 1º e 2º deste ar go não se aplicam às EM 
cabendo-lhes, quanto aos bens permanentes adquiridos ou produzidos com recursos 
do PDDE, registrar sua iden cação em demonstra vo patrimonial e garan r o seu uso, 
pelas escolas bene ciárias, por prazo mínimo de 5 (cinco) anos, salvo se, comprovada-
mente, os bens se tornarem inservíveis antes desse prazo.

§ 5º Na hipótese de encerramento de a vidades, a parte do patrim nio 
da EM cons tuída com recursos do PDDE, deverá ser des nada a en dade similar ou 
a ins tuição pública que atue no mesmo segmento educacional, preferencialmente 
sediada no município ou unidade federa va onde funcionava a EM desa vada.
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CAPÍTULO

Art. 26 O FNDE, para operacionalizar o PDDE, contará com a parceria dos 
Governos Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, das UEx e das EM, cabendo, entre 
outras atribuições previstas nesta Resolução:

 I - ao FNDE:
 a - elaborar e divulgar as normas rela vas aos procedimentos de adesão 

e habilitação e aos critérios de repasse, execução e prestação de contas dos recursos 
do programa;

b - providenciar, junto aos bancos parceiros, a abertura das contas des -
nadas à movimentação dos recursos repassados para a execução do programa;

c - repassar às EEx, UEx e EM, anualmente, os recursos devidos às esco-
las e aos polos presenciais da UAB bene ciários do PDDE, por essas representadas ou 
man das, mediante depósito nas contas abertas especi camente para essa nalidade;

d - enviar aos órgãos do Poder Legisla vo dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios, e disponibilizar no sí o www.fnde.gov.br, informações rela vas aos valores 
transferidos às EEx, UEx e EM;

e - manter dados e informações cadastrais das EEx e UEx, de habilitação 
das EM, bem como de prestação de contas dessas en dades;

f - acompanhar, scalizar e controlar a execução do PDDE; e
g - receber e analisar as prestações de contas provenientes das EEx e das 

EM, emi ndo parecer, favorável ou desfavorável, acerca de sua aprovação.
II - às EEx:
a - apoiar o FNDE na divulgação das normas rela vas aos critérios de 

repasse, execução e prestação de contas dos recursos do PDDE, assegurando aos esta-
belecimentos de ensino bene ciários e às comunidades escolares a par cipação siste-
má ca e efe va desde a seleção das necessidades educacionais prioritárias a serem sa-

sfeitas até o acompanhamento do resultado do emprego dos recursos do programa;
b - manter seus dados cadastrais atualizados no sistema PDDEWEb e na 

agência depositária dos recursos do programa;
c - incluir, em seus respec vos orçamentos, nos termos estabelecidos no 

§ 1º do art. 6º da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, e no art. 25 da Lei nº 11.947, 
de 2009, os recursos a serem transferidos, a expensas do PDDE, às escolas de suas re-
des de ensino que não possuem UEx;

d - não considerar os repasses do PDDE no c mputo dos 25% (vinte e 
cinco por cento) de impostos e transferências devidos à manutenção e ao desenvolvi-
mento do ensino, por força do disposto no art. 212 da Cons tuição Federal;

e - no car par dos polí cos, sindicatos de trabalhadores e en dades 
empresariais com sede em seu município, acerca das transferências nanceiras do 
PDDE des nadas às escolas de sua rede de ensino que não possuem UEx, no prazo de 
até 2 (dois) dias úteis, a contar da data de recebimento dos recursos, nos termos esta-
belecidos pelo art. 2º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997;

f - manter o acompanhamento das transferências do PDDE, de forma a 
permi r a no cação dos respec vos créditos aos diretores dos estabelecimentos de 
ensino, que não possuem UEx, e aos dirigentes das UEx representa vas das escolas de 
sua rede e dos polos presenciais da UAB que mantém;

g - assegurar às escolas que não possuem UEx o usufruto da prerroga va 
de indicar as necessidades prioritárias a serem supridas com os recursos do programa, 
as quais, com as razões que determinaram sua escolha, deverão ser registradas no 
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Rol de Materiais, Bens e/ou Serviços Prioritários, cujo modelo está disponível no sí o 
www.fnde.gov.br;

h - empregar os recursos em favor das escolas que não possuem UEx, em 
conformidade com o disposto na alínea “a  deste inciso e com as normas e os critérios 
estabelecidos para a execução do PDDE;

i - adotar os procedimentos estabelecidos pelas Leis nos 8.666, de 1993, 
e 10.520, de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 2005, e por normas correlatas, para as 
aquisições de materiais de consumo e as contratações de serviços em favor das escolas 
que não possuem UEx, mantendo os comprovantes das referidas despesas em seus 
arquivos, à disposição do FNDE, dos órgãos de controle interno e externo do Poder 
Execu vo e do Ministério Público,  pelo prazo previsto no caput do art. 18;

j - preencher e manter em arquivo à disposição do FNDE, dos órgãos de 
controle interno e externo do Poder Execu vo e do Ministério Público, pelo prazo a que 
se refere o caput do art. 18, o Comprovante de Bene cios, cujo modelo está disponível 
no sí o www.fnde.gov.br, apontando os materiais de consumo fornecidos e os serviços 
contratados, a expensas do programa, em favor das escolas que não possuem UEx, com 
a indicação dos respec vos valores e o atesto dos bene cios concedidos, com vistas à 
comprovação do numerário des nado a cada unidade escolar;

k - apoiar, técnica e nanceiramente, as UEx, representa vas de suas 
escolas e dos polos que mantém, no cumprimento das obrigações referidas nas alí-
neas “j  a “l  do inciso III deste ar go, inclusive, se necessário, com a disponibilização 
de contador para esse m, bem como em inicia vas que contribuam para a regular e 
e ciente aplicação dos recursos do programa, vedadas ingerências na autonomia de 
gestão que lhes é assegurada;

 l - acompanhar, scalizar e controlar a execução dos recursos repassados 
às UEx representa vas de suas escolas e dos polos que mantém;

m - receber e analisar as prestações de contas das UEx, representa vas 
de suas escolas e dos polos que mantém, emi ndo parecer, favorável ou desfavorável, 
acerca de sua aprovação;

n - enviar tempes vamente, ao FNDE, a prestação de contas dos recursos 
des nados às escolas integrantes de sua respec va rede de ensino, nos termos previs-
tos no inciso II, do § 1º, do art. 19;

o - disponibilizar, quando solicitada, às comunidades escolar e local toda 
e qualquer informação referente à aplicação dos recursos do programa; e

p - garan r livre acesso às suas dependências a representantes do FNDE, 
do Tribunal de Contas da União (TCU), do Sistema de Controle Interno do Poder Exe-
cu vo Federal e do Ministério Público, prestando-lhes esclarecimentos e fornecendo-
-lhes documentos requeridos, quando em missão de acompanhamento, scalização e 
auditoria.

III - às UEx:
a - manter seus dados cadastrais atualizados no sistema PDDEWEb e na 

agência depositária dos recursos do programa;
b - manter o acompanhamento das transferências do PDDE, de forma a 

permi r a disponibilização de informações sobre os valores devidos às escolas ou aos 
polos que representam, cien cando-as dos créditos correspondentes;

c - exercer plenamente autonomia de gestão do PDDE, assegurando à 
comunidade escolar par cipação sistemá ca e efe va nas decisões colegiadas, desde 
a seleção das necessidades educacionais prioritárias a serem sa sfeitas até o acompa-
nhamento do resultado do emprego dos recursos do programa;
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d - empregar os recursos em favor das escolas ou dos polos que repre-
sentam, em conformidade com o disposto na alínea anterior e com as normas e os 
critérios estabelecidos para a execução do PDDE;

e - adotar os procedimentos estabelecidos pela Resolução nº 9, de 2011, 
e comentados no “Guia de Orientações para Aquisição de Materiais e Bens e Contra-
tação de Serviços com Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), dispo-
níveis no sí o www.fnde.gov.br, para as aquisições de bens permanentes e materiais 
de consumo e contratações de serviços em favor das escolas ou dos polos que repre-
sentam, mantendo os comprovantes das referidas despesas em seus arquivos, à dispo-
sição do FNDE, dos órgãos de controle interno e externo e do Ministério Público, pelo 
prazo previsto no caput do art. 18;

f - a xar, nas sedes das escolas ou dos polos que representam, em local 
de fácil acesso e visibilidade, a relação dos seus membros e demonstra vo sinté co 
que evidencie os bens e materiais e os serviços que lhes foram fornecidos e prestados 
a expensas do programa, com a indicação dos valores correspondentes;

g - prestar contas à EEx, à qual se vinculam as escolas e os polos que 
representam, da u lização dos recursos recebidos, nos termos do inciso I, do § 1º, do 
art. 19;

h - disponibilizar, quando solicitada, às comunidades escolar e local toda 
e qualquer informação referente à aplicação dos recursos do programa;

i - garan r livre acesso às suas dependências a representantes do FNDE, 
do Tribunal de Contas da União (TCU), do Sistema de Controle Interno do Poder Exe-
cu vo Federal e do Ministério Público, prestando-lhes esclarecimentos e fornecendo-
-lhes documentos requeridos, quando em missão de acompanhamento, scalização e 
auditoria;

j - proceder, quando da contratação de serviços de pessoas sicas para 
consecução das nalidades do programa sobre os quais incidirem imposto de renda, 
ao imediato recolhimento das parcelas correspondentes ao tributo e à apresentação da 
Declaração do Imposto de Renda Re do na Fonte (DIRF) na forma e prazo estabelecidos 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda;

k - apresentar as Declarações de Informações Econ mico-Fiscais da Pes-
soa Jurídica (DIPJ) e de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), ainda que de 
isenção ou nega va, nas formas e prazos estabelecidos pela Secretaria da Receita Fede-
ral do Brasil do Ministério da Fazenda, disponíveis no sí o www.receita.fazenda.gov.br;

l - apresentar a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), ainda que 
nega va, na forma e prazos estabelecidos pela Secretaria de Polí cas Públicas de Em-
prego do Ministério do Trabalho e Emprego; e

m - formular consultas prévias e regulares ao setor contábil ou nanceiro 
da EEx à qual se vinculam e/ou ao órgão mais próximo da Fazenda Federal, Estadual, 
Distrital ou Municipal quanto a possível obrigatoriedade de retenção e recolhimento 
de valores a tulo de tributos incidentes sobre serviços contratados a expensas do 
programa, bem como para informar-se sobre outros encargos tributários, scais, previ-
denciários ou sociais a que porventura venham a estar sujeitas.

IV - às EM:
 a - apresentar, tempes vamente, ao FNDE, os dados cadastrais e docu-

mentos exigidos, com vistas à formalização dos procedimentos habilitação para ns de 
atendimento dos estabelecimentos de ensino que mantêm e representam;

b - manter seus dados cadastrais atualizados na agência depositária dos 
recursos do programa;
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c - manter o acompanhamento das transferências do PDDE, de forma 
a permi r a disponibilização de informações sobre os valores devidos às escolas que 
mantêm e representam, cien cando-as dos créditos correspondentes;

d - fazer gestões permanentes no sen do de garan r que a comunida-
de escolar tenha par cipação sistemá ca e efe va, desde a seleção das necessidades 
educacionais prioritárias a serem sa sfeitas até o acompanhamento do resultado do 
emprego dos recursos do programa;

e - empregar os recursos em favor das escolas que mantêm e represen-
tam, em conformidade com o disposto na alínea anterior e com as normas e os critérios 
estabelecidos para a execução do PDDE;

f - adotar os procedimentos estabelecidos pela Resolução nº 9, de 2011, 
e comentados no “Guia de Orientações para Aquisição de Materiais e Bens e Contrata-
ção de Serviços com Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), disponí-
veis no sí o www.fnde.gov.br, para as aquisições de bens permanentes e materiais de 
consumo e contratações de serviços em favor das escolas que representam, mantendo 
os comprovantes das referidas despesas em seus arquivos, à disposição do FNDE, dos 
órgãos de controle interno e externo e do Ministério Público, pelo prazo previsto no 
caput do art. 18;

g - a xar, nas sedes das escolas que mantêm e representam, em local de 
fácil acesso e visibilidade, demonstra vo sinté co que evidencie os bens e materiais e 
os serviços que lhes foram fornecidos e prestados a expensas do programa, com a indi-
cação dos valores correspondentes, bem como disponibilizar o referido demonstra vo, 
quando de meios dispuser, em página na Internet;

h - prestar contas da u lização dos recursos recebidos, diretamente ao 
FNDE, nos termos do inciso III, do § 1º, do art. 15;

i - disponibilizar, quando solicitada, às comunidades escolar e local toda e 
qualquer informação referente à aplicação dos recursos do programa;

j - garan r livre acesso às suas dependências a representantes do FNDE, 
do Tribunal de Contas da União (TCU), do Sistema de Controle Interno do Poder Exe-
cu vo Federal e do Ministério Público, prestando-lhes esclarecimentos e fornecendo-
-lhes documentos requeridos, quando em missão de acompanhamento, scalização e 
auditoria;

k - proceder, quando da contratação de serviços de pessoas sicas para 
consecução das nalidades do programa sobre os quais incidirem imposto de renda, 
ao imediato recolhimento das parcelas correspondentes ao tributo e à apresentação da 
Declaração do Imposto de Renda Re do na Fonte (DIRF) na forma e prazo estabelecidos 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda;

l - apresentar as Declarações de Informações Econ mico-Fiscais da Pes-
soa Jurídica (DIPJ) e de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), ainda que de 
isenção ou nega va, nas formas e prazos estabelecidos pela Secretaria da Receita Fede-
ral do Brasil do Ministério da Fazenda, disponíveis no sí o www.receita.fazenda.gov.br;

 m - apresentar a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), ainda que 
nega va, na forma e prazos estabelecidos pela Secretaria de Polí cas Públicas de Em-
prego do Ministério do Trabalho e Emprego; e

 n - formular consultas prévias e regulares ao órgão mais próximo da 
Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou Municipal quanto a possível obrigatoriedade de 
retenção e recolhimento de valores a tulo de tributos incidentes sobre serviços con-
tratados a expensas do programa, bem como para informar-se sobre outros encargos 
tributários, scais, previdenciários ou sociais a que porventura venham a estar sujeitas.
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CAPÍTULO

Art. 27 Ficam aprovados os Valores Referenciais de Cálculo para Repasses 
do PDDE como anexo desta Resolução.

Art. 28 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, cando 
revogada a Resolução nº 7, de 12 de abril de 2012.

 R   F R

ANEXO
VALORES REFERENCIAIS DE CÁLCULO PARA REPASSES DO PDDE

a. Escola pública urbana com UEx: 1 x VF/a
b. Escola pública rural com UEx: 2 x VF/a
c. Escola privada de educação especial: 1 x VF/a
d. Polo presencial da UAB: 3 x VF/a

a. Alunos de escolas urbanas ou rurais com UEx: 1 x VPC/a
b. Alunos de escolas urbanas sem UEx: 2 x VPC/a
c. Alunos de escolas rurais sem UEx: 3 x VPC/a
d. Alunos público alvo da educação especial em escola pública: 4 x VPC/a
e. Alunos de escola privada de educação especial: 3 x VPC/a
f. Alunos de polos presenciais da UAB: 1 x VPC/a

_____
NOTA:
Encontram-se na Col. Leg. Fed. de Ens. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Cons tuição Federal à pág. 25 do vol. 15;
Lei nº 5.537/68 à pág. 362 do vol. 1;
Lei nº 8.666/93 à pág.36 do vol. 20/21;
Lei nº 10.520/02 á pág. 51 do vol. 29;
Lei nº 11.947/09 à pág. 35 do vol. 36; 
Decreto nº 7.507/11 à pág. 54 do vol. 38.
Resolução CD/FNDE nº 31/03 à pág. 411 do vol. 30;
Resolução CD/FNDE nº 42/12 à pág. 593 do vol.39. 
Resolução CD/FNDE nº 9/09 À pág. 304 do vol. 38;
Resolução CD/FNDE nº 2/12 à pág. 511 do vol. 39.

______________________________

ltera o   do art  6  da Resolu o n  , de 8 de agosto de , e o  
  do art   da Resolu o n  , de 6 de setembro de 9, que dispõem sobre o 

rograma acional do ivro idá co  para a educa o básica e a  
educa o de ovens e adultos

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Cons tuição Federal – ar gos 205, 206, 208, 211 e 213.
Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.
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Decreto n.º 7.084, de 27 de janeiro de 2010.
Resolução nº 42, de 28 de agosto de 2012.
Resolução nº 51, de 16 de setembro de 2009.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas pelo art. 7º, § 1º, da Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, e pelos arts. 4º, § 
2º, e 14 do Anexo I do Decreto n.º 7.691, de 2 de março de 2012, publicado no D.O.U. 
de 6 de março de 2012, e pelos arts. 3º, inciso I, alíneas “a  e “b ; 5º, caput; e 6º, inciso 
VI, do Anexo da Resolução nº 31, de 30 de setembro de 2003, publicada no D.O.U. de 
2 de outubro de 2003, neste ato representado conforme deliberado na Reunião Extra-
ordinária do Conselho Delibera vo do FNDE realizada no dia 31 de maio de 2012, e

CONSIDERANDO o melhor equilíbrio na distribuição de livros didá cos 
à rede pública e a maior diversidade de obras par cipantes do processo de aquisição, 
com vistas à permanente quali cação dos materiais escolares, e

CONSIDERANDO a necessidade de adequação dos materiais des nados 
a estudantes e educadores do ensino médio na modalidade de Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) para melhorar a qualidade do ensino nesse segmento;

RESOLVE “AD REFERENDUM :

Art. 1º Alterar o § 3º do art. 6º da Resolução nº 42, de 28 de agosto de 
2012, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º
  ...................................................................................................................
§ 3º As escolas participantes que não acessarem ou não gravarem 

alguma escolha no sistema devem receber um dos títulos constantes no guia de livros 
didáticos, cujas obras serão todas adquiridas em quotas residuais iguais, no âmbito de 
cada componente curricular, e serão enviadas atribuindo para cada escola pendente, 
se possível, os livros mais distribuídos no respectivo município ou ainda na unidade da 
federação, priorizando as localidades com menor alunado remanescente. (NR)

Art. 2º Fica alterado o § 4º do art. 1º da Resolução nº 51, de 16 de setem-
bro de 2009, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º
  ...................................................................................................................
§ 4º As escolas públicas que ofereçam o ensino médio na modalidade de 

EJA serão beneficiadas com livros didáticos abrangendo os componentes curriculares 
de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Arte, Biologia, uímica, Física, 
Língua Estrangeira Moderna (Inglês e Espanhol), Filosofia e Sociologia. (NR)

Parágrafo único. Fica ampliado para o ensino médio na modalidade de 
EJA o atendimento referido nos arts. 2º, caput, 3º, inciso III, e 5º, caput, da Resolução 
nº 51, de 2009.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 R   F R

_____
NOTA:
Encontram-se na Col. Leg. Fed. de Ens. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
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Cons tuição Federal à pág. 25 do vol. 15;
Lei nº 5.537/68 à pág. 362 do vol. 1;
Lei nº 8.666/93 à pág.36 do vol. 20/21;
Decreto nº 7.084/10 à pag. 67 do vol. 39;
Resolução CD/FNDE nº 31/03 à pág. 411 do vol. 30;
Resolução CD/FNDE nº 5/09 à pág. 358 do vol. 36;
Resolução CD/FNDE nº 42/12 à pág. 593 do vol.39. 

______________________________

stabelece os critérios de transfer ncia automá ca de recursos a munic pios e 
ao istrito Federal, a tulo de apoio nanceiro, para constru o de unidades de 
educa o infan l  roinf ncia, com u liza o de etodologias novadoras e dá 

outras provid ncias

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Cons tuição Federal - art. 208;
Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007;
Decreto nº 7.488, de 24 de maio de 2011;
Lei nº 12.462, de 04 de agosto de 2011;
Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pelo art. 7º, § 1º da Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, e pelo art. 
4º, § 2º e art. 14 do Anexo I do Decreto nº 7.691, de 2 de março de 2012, publicado no 
DOU de 6 de março de 2012, e pelos arts. 3º, inciso I, alíneas “a  e “b ; 5º, caput; e 6º, 
inciso VI, do Anexo da Resolução nº 31, de 30 de setembro de 2003, publicado no DOU 
de 2 de outubro de 2003, neste ato representado, conforme deliberado na Reunião 
Extraordinária do Conselho Delibera vo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação, realizada no dia 31 de maio de 2012, e

CONSIDERANDO a necessidade de garan r a ampliação das redes públi-
cas municipais e do Distrito Federal de educação infan l;

CONSIDERANDO o resultado da seleção de entes bene ciários dos recur-
sos de infraestrutura realizada pelo Ministério da Educação e pelo FNDE, inclusive no 
âmbito do Plano de Aceleração do Crescimento – PAC 2.

RESOLVE, “AD REFERENDUM :

Art. 1º. Estabelecer os critérios para assistência técnica e nanceira aos 
municípios e ao Distrito Federal para construção de unidades de educação infan l – 
Proinfância, com u lização de metodologias inovadoras.

Art. 2º. A assistência nanceira de que trata o ar go anterior será conce-
dida exclusivamente aos entes federados que tenham seus projetos técnicos aprovados 
pelo FNDE e tenham realizado o aceite do Termo de Compromisso, Anexo I, disponibi-
lizado no endereço eletr nico h p://simec.mec.gov.br.
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Art. 3º. A transferência de recursos nanceiros será efe vada pelo FNDE 
automa camente, mediante depósito em conta corrente aberta no Banco do Brasil S/A 
especi camente para este Programa.

Art. 4º. São agentes do Programa:
I. o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC), a 

quem cabe executar as transferências nanceiras e prestar assistência técnica para 
construção das unidades;

II. a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC), 
a quem cabe prestar assistência técnica às ações pedagógicas a serem implementadas 
pelos municípios e pelo Distrito Federal no âmbito do Programa;

III. municípios e Distrito Federal, responsáveis por aplicar os recursos -
nanceiros transferidos exclusivamente na construção de unidades de educação infan l 
– Proinfância.

Art. 5º. Aos agentes cabem as seguintes responsabilidades:
I. ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC): 
a - elaborar e divulgar manual de orientações técnicas referentes à 

construção de unidades de educação infantil – Proinfância;
b - proceder à abertura de conta corrente específica, em agência do 

Banco do Brasil S/A para a transferência dos recursos financeiros destinados às ações 
do Ministério da Educação e efetuar os repasses desses recursos;

c - realizar  todos os atos de controle e administração do Sistema de 
Registro de Preços - SRP; 

d - efetuar o registro do FORNECEDOR e firmar a correspondente Ata de 
Registro de Preços; 

e - gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, 
sempre que solicitado, dos FORNECEDORES, obedecendo aos quantitativos registrados;

f - aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de 
Registro de Preços;

g - proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do(s) 
fornecimento(s)/prestação dos serviços;

h - suspender os pagamentos a municípios e ao Distrito Federal sempre 
que ocorrerem situações que justifiquem a medida;

i - monitorar a execução físico-financeira dos recursos transferidos à 
conta do Programa;

j - receber e analisar a prestação de contas dos recursos transferidos aos 
municípios e ao Distrito Federal, do ponto de vista da execução físico-financeira.

II. à Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC):
a - orientar os municípios e o Distrito Federal quanto à execução da 

política pedagógica necessária ao funcionamento das unidades de educação infantil.

III. aos municípios e ao Distrito Federal:
a - executar os recursos financeiros recebidos do FNDE/MEC, de acordo 

com os projetos executivos fornecidos, observando os critérios de qualidade técnica, 
os prazos e os custos previstos no contrato rmado com a empresa responsável pela 
execução, conforme Registro de Preços Nacional realizado pelo FNDE;.
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b - utilizar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC 
exclusivamente no cumprimento do objeto firmado no Termo de Compromisso e 
dentro do prazo estabelecido pelo FNDE;

c - promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto 
do Termo de Compromisso, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em 
registro próprio as falhas detectadas;

d - indicar profissional devidamente habilitado, da área de Engenharia 
Civil ou Arquitetura, para exercer as funções de fiscalização da(s) obra(s), com emissão 
da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART/CREA);

e - promover o acompanhamento e a fiscalização da sondagem e 
elaboração do Projeto Executivo de Implantação, assim como da construção da escola, 
sob o aspecto quantitativo e qualitativo e de acordo com os termos do Edital e seus 
anexos, registrando imediatamente todos os passos no SIMEC;

f - comunicar prontamente à CONTRATADA qualquer anormalidade no 
objeto do(s) instrumento(s) de contrato, podendo recusar o seu recebimento caso não 
esteja(m) de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos;

g - responsabilizar-se, com recursos próprios, pela execução dos serviços 
de terraplenagem, contenções e infraestrutura de redes (água potável, energia elétrica, 
e esgotamento sanitário, quando couber);

h - cientificar o FNDE sobre a aplicação dos recursos e a consecução do 
objeto conforme o previsto, por meio do preenchimento dos dados e informações 
sobre a(s) obra(s) no Módulo de Monitoramento de Obras do SIMEC (Sistema Integrado 
de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação), no endereço 
eletr nico h p://simec.mec.gov.br;

i - firmar contrato com a empresa vencedora do processo de licitação 
promovido pelo FNDE;

j - assegurar e destacar obrigatoriamente a participação do Governo 
Federal, Ministério da Educação e do FNDE em toda e qualquer ação, promocional ou 
não, relacionada com a execução do objeto pactuado, obedecendo ao modelo-padrão 
estabelecido, bem como apor a marca do Governo Federal em placas, de identificação 
da(s) obra(s) custeada(s) com os recursos transferidos à conta do Programa, obedecendo 
ao que está disposto na Instrução Normativa nº 2, de 12 de dezembro de 2009, da 
Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da Presidência da República;

k - manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos 
relativos à execução do Termo de Compromisso pactuado, para fins de fiscalização, de 
acompanhamento e de avaliação dos resultados obtidos;

l - permitir ao FNDE o acompanhamento da execução da(s) obra(s), 
fornecendo, no tempo de modo as informações e os documentos solicitados;

m - permitir o livre acesso aos órgãos de controle e à Auditoria do 
FNDE, a todos os atos administrativos e aos registros dos fatos relacionados direta ou 
indiretamente com o objeto pactuado;

n - prestar esclarecimentos sobre a execução física e financeira do 
Programa, sempre que solicitado pelo FNDE/MEC, pela SEB/MEC, por órgão do Sistema 
de Controle Interno do Poder Executivo Federal, pelo Tribunal de Contas da União, 
pelo Ministério Público ou por órgão ou entidade com delegação para esse fim;

o - conferir toda a documentação técnica gerada e apresentada durante 
a execução dos serviços, efetuando o atesto quando a mesma estiver em conformidade 
com os padrões de informação e qualidade exigidos;
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p - lavrar o termo de aceitação definitiva da(s) obra(s) e registrá-lo no 
Módulo de Monitoramento de Obras no SIMEC;

q - prestar contas ao FNDE/MEC dos recursos recebidos, de acordo com 
capítulo IV desta resolução e demais  normas aplicáveis;

r - Emitir os documentos comprobatórios das despesas em nome do 
município ou do Distrito Federal, com a identificação do FNDE/MEC e do Programa 
e arquivar as vias originais em sua sede, ainda que utilize serviços de contabilidade 
de terceiros, pelo prazo de vinte anos contados da data da aprovação da respectiva 
prestação de contas ou do julgamento da Tomada de Contas Especial pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU), quando for o caso;

s - submeter-se às orientações emanadas do FNDE no que tange às 
condutas vedadas em período eleitoral.

Art. 6º. Os municípios e o Distrito Federal que optarem pela u lização 
de projetos com u lização de metodologia inovadora deverão u lizar exclusivamente 
o projeto transposto para a Metodologia Inovadora registrado pelo FNDE para sua lo-
calidade.

Parágrafo único – Considera-se projeto transposto o conjunto de docu-
mentos homologados no certame licitatório, para cada uma das Metodologias Inovado-
ras, que  contemplam a subs tuição de todos os elementos caracterís cos, respeitados 
os parâmetros funcionais e esté cos em relação ao projeto padrão adotado pelo FNDE.

Art. 7º. Municípios e Distrito Federal interessados na construção de uni-
dades de educação infan l – Proinfância, deverão cadastrar seus pleitos exclusivamen-
te por meio eletr nico, no Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Edu-
cação, no endereço eletr nico h p://simec.mec.gov.br, u lizando para tanto a senha 
de acesso do Plano de Ações Ar culadas (PAR).

§1º. Todos os dados e documentos técnicos necessários à análise 
dos pleitos dos entes federados deverão ser preenchidos e fornecidos ao FNDE 
eletronicamente, por meio do SIMEC.

§2º. Os dados e documentos eletr nicos inseridos e gerados no SIMEC 
ficarão arquivados em banco de dados específico, gerido pelo FNDE/MEC, à disposição 
dos entes federados e dos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo.

Art. 8º. A assistência nanceira somente será concedida após a aprova-
ção técnica de engenharia, realizada pelo FNDE, do(s) pleito(s) cadastrado(s) no SIMEC 
pelos municípios e pelo Distrito Federal.

Art. 9º. Os recursos a serem repassados pelo FNDE para a construção das 
unidades de educação infan l – Proinfância com u lização de metodologias inovado-
ras são referentes, exclusivamente, aos itens constantes nas atas de registro de preços 
nacional.

Art. 10. Os recursos serão transferidos em parcelas, após aceitação do 
Termo de Compromisso, de acordo com a execução da obra, sendo a primeira no mon-
tante de 25% do valor;



196

Parágrafo único: Os recursos serão repassados obedecendo ao anda-
mento de cada obra podendo haver vários repasses para um mesmo termo de com-
promisso.

Art. 11. Os entes federados bene ciários dos recursos para construção 
de unidades de educação infan l – Proinfância deverão vincular-se a ata do RPN reali-
zado pelo FNDE no prazo de até 30 (trinta) dias após a validação eletr nica do termo de 
compromisso, promovendo, ato seguinte, a contratação da execução das obras com as 
empresas vencedoras do RPN.

Parágrafo único. O prazo referido no caput poderá ser objeto de uma 
única prorrogação, por igual período, após inserção de jus ca va no SIMEC.

Art. 12. Será u lizado como instrumento de homologação da transfe-
rência automá ca a aceitação do Termo de Compromisso pelo dirigente municipal ou 
distrital no SIMEC.

 
ESPECÍFICA DO PROGRAMA

Art. 13. Os recursos nanceiros de que trata esta Resolução serão credi-
tados, man dos e geridos em conta corrente especí ca, a ser aberta pelo FNDE/MEC, 
em agência do Banco do Brasil S/A.

§1º A conta corrente aberta na forma estabelecida no caput cará blo-
queada para movimentação até que o representante legal dos municípios e do Distrito 
Federal compareça à agência do banco onde a conta foi aberta e proceda à entrega e à 
chancela dos documentos necessários à sua movimentação, de acordo com as normas 
bancárias vigentes.

§ 2º. Nos termos do Acordo de Cooperação Mútua, firmado entre o 
FNDE/MEC e o Banco do Brasil S/A, disponível no sítio www.fnde.gov.br, não serão 
cobradas tarifas bancárias pela manutenção e movimentação das contas correntes 
abertas nos termos desta Resolução.

§3º. A identificação de incorreções na abertura das contas correntes 
faculta ao FNDE/MEC, independentemente de autorização dos municípios e Distrito 
Federal, solicitar ao banco o seu encerramento e os consequentes bloqueios, estornos 
e/ou transferências bancárias indispensáveis à regularização da incorreção.

§4º. Os recursos da conta corrente específica deverão ser destinados 
somente ao pagamento de despesas relacionadas à execução das obras previstas nesta 
Resolução e para aplicação financeira, e serão movimentados exclusivamente por 
meio eletr nico, mediante devida identificação da titularidade das contas correntes 
de fornecedores ou prestadores de serviços, beneficiários dos pagamentos, sendo 
proibida a utilização de cheques, conforme dispõe o Decreto nº 7.507/2011.

§5º. Enquanto não utilizados, os recursos transferidos serão 
obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupança aberta especificamente para 
essa finalidade, quando a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, e em 
fundo de aplicação financeira de curto prazo ou em operação de mercado aberto, 
lastreada em títulos da dívida pública federal, se a sua utilização ocorrer em prazo 
inferior a um mês.

§6º. As aplicações financeiras de que trata o parágrafo anterior deverão 
ocorrer na mesma conta corrente e instituição bancária em que os recursos financeiros 
foram creditados pelo FNDE/MEC.
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§7º. O produto das aplicações financeiras deverá ser computado a 
crédito da conta corrente específica e aplicado exclusivamente no custeio do objeto 
desta Resolução e ficará sujeito às mesmas condições de prestação de contas exigidas 
para os recursos transferidos.

§ 8º. A aplicação financeira em conta de caderneta de poupança não 
desobriga os municípios e Distrito Federal a efetuarem as movimentações financeiras 
exclusivamente por intermédio da conta corrente aberta pelo FNDE/MEC e por meio 
eletr nico.

§9º. O FNDE/MEC divulgará em seu portal na internet, no endereço 
eletr nico www.fnde.gov.br, os recursos financeiros repassados à conta desta 
Resolução.

§10. É obrigação dos municípios e Distrito Federal acompanhar os 
depósitos efetuados pelo FNDE/MEC na conta corrente específica, depósitos estes 
cujos valores estarão disponíveis para consulta no portal eletr nico www.fnde.gov.
br, de forma a possibilitar a execução tempestiva das ações previstas nesta Resolução.

§11. Independentemente de autorização do titular da conta, o FNDE/MEC 
obterá junto ao Banco do Brasil S/A e divulgará mensalmente em seu portal na Internet, 
no endereço www.fnde.gov.br, os saldos e extratos da referida conta corrente, inclusive 
os de aplicações nanceiras, com a iden cação do domicílio bancário dos respec vos 
fornecedores ou prestadores de serviços, bene ciários dos pagamentos realizados.

Art. 14. As despesas com a execução das ações previstas nesta Resolução 
correrão por conta de dotação orçamentária consignada anualmente ao FNDE/MEC, 

cando limitadas aos valores autorizados na ação especí ca, observando-se os limites 
de movimentação, empenho e pagamento da programação orçamentária e nanceira 
anual do Governo federal, condicionada aos regramentos estabelecidos na LOA, LDO 
e no PPA.

Parágrafo único. A assistência nanceira de que trata esta Resolução de-
verá ser incluída no orçamento dos bene ciários dos recursos transferidos, sejam mu-
nicípios ou Distrito Federal, conforme dispõe a Lei nº 4.320/64.

Art. 15. Os municípios e o Distrito Federal facultarão ao FNDE o estorno 
ou o bloqueio, conforme o caso, mediante solicitação direta ao banco, dos valores cre-
ditados na conta corrente especí ca, nas seguintes situações:

I. ocorrência de depósitos indevidos;
II. determinação do Poder Judiciário ou requisição do Ministério Público;
III. constatação de incorreções nos dados cadastrais das contas corren-

tes; ou
IV. constatação de u lização irregular dos recursos transferidos.
Parágrafo único. Inexis ndo saldo su ciente na conta corrente para efe-

var o estorno ou o bloqueio de que trata o caput, e não havendo repasses a serem 
efetuados, os municípios e Distrito Federal bene ciários carão obrigados a res tuir os 
recursos ao FNDE, no prazo de dez dias úteis a contar do recebimento da no cação, 
na forma do art. 18, corrigidos nos termos do art. 16.

Art. 16. Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis e da obrigação 
de reparar os danos porventura existentes em razão do não cumprimento das obriga-
ções estabelecidas nesta Resolução, os municípios e o Distrito Federal deverão devol-
ver ao FNDE os valores rela vos a:
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I. a não-execução de parte ou de todo o objeto do termo de compromis-
so aceito;

II. a omissão da prestação de contas, no prazo exigido;
III. a u lização dos recursos em nalidade diversa da estabelecida no ter-

mo de compromisso; e
IV. a ocorrência de eventuais irregularidades que caracterizem prejuízo 

ao erário.
§1º. As devoluções referidas no caput deverão ser atualizadas moneta-

riamente pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), 
acumulada mensalmente até o úl mo dia do mês anterior ao da devolução dos recur-
sos, acrescido esse montante de 1% (um por cento) no mês de efe vação da devolução 
dos recursos, conforme estabelece o §1º do art. 6º da Lei nº 11.578/2007.

§2º. A suficiência dos valores devolvidos para a suspensão da 
inadimplência será avaliada com base na Taxa SELIC divulgada até a data em que foi 
realizado o recolhimento e a quitação se dará com a suficiência do valor recolhido com 
base na taxa do mês de recolhimento.

§3º. Transcorrido o prazo de quinze dias da publicação da nova taxa sem 
a efetiva quitação do débito, será registrada a inadimplência sem prévia notificação ao 
responsável.

Art. 17. Os municípios e o Distrito Federal deverão res tuir ao FNDE os 
saldos nanceiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas ob das em 
aplicações nanceiras realizadas, no prazo improrrogável de trinta dias a contar do tér-
mino do contrato celebrado com a empresa vencedora do Registro de Preços Nacional 
realizado pelo FNDE.

Parágrafo único. Os entes federados deverão registrar a vigência do con-
trato no Sistema de Gestão de Prestação de Contas para ns de controle do período 
de execução.

Art. 18. Os municípios e o Distrito Federal deverão efetuar as devoluções 
dos recursos nanceiros objeto do Termo de Compromisso, independente do fato ge-
rador que lhes deram origem, em agências do Banco do Brasil S/A, mediante u lização 
de Guia de Recolhimento da União (GRU), disponível no sí o eletr nico www.fnde.gov.
br, na qual deverão ser indicados sua razão social e o seu CNPJ e ainda:

I. se a devolução ocorrer no mesmo ano do repasse dos recursos e estes 
não forem decorrentes de Restos a Pagar inscritos pelo FNDE, os códigos 153173 no 
campo “Unidade Gestora , 15253 no campo “Gestão , 66666-1 no campo “Código de 
Recolhimento  e o código 212198030 (Proinfância) no campo “Número de Referência ; 
ou

II. se a devolução for decorrente de Restos a Pagar inscritos pelo FNDE ou 
de repasse ocorrido em anos anteriores ao da emissão da GRU, os códigos 153173 no 
campo “Unidade Gestora , 15253 no campo “Gestão , 18858-1 no campo “Código de 
Recolhimento  e o código 212198030 (Proinfância) no campo “Número de Referência .

Parágrafo único. Para ns do disposto nos incisos I e II do caput, consi-
dera-se ano de repasse aquele em que se der a emissão da respec va ordem bancária 
pelo FNDE/MEC, disponível no sí o www.fnde.gov.br.

Art. 19. Os municípios e o Distrito Federal deverão registrar os valores 
referentes às devoluções de que trata o art. 18 no SiGPC.
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Art. 20. Os municípios e o Distrito Federal deverão arcar com eventuais 
despesas bancárias decorrentes das devoluções de que trata o art. 18, não podendo 
lançá-las na prestação de contas.

Art. 21. Os municípios e o Distrito Federal não poderão considerar os va-
lores transferidos pelo FNDE no c mputo dos 25% (vinte e cinco por cento) de impostos 
e transferências devidos à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, por força do 
disposto no art. 212 da Cons tuição Federal.

Art. 22. Se veri cados indícios de irregularidade ou descumprimento do 
Termo de Compromisso na u lização dos recursos, e não aceitas as razões de jus ca-

va do ente federado bene ciário, respeitados os prazos previstos, será encaminhada 
denúncia ao Tribunal de Contas da União, em atendimento a determinação do §4º 
do art. 6º da Lei nº 11.578/2007, sem prejuízo da adoção dos demais procedimentos 
cabíveis.

Art. 23. Os municípios e o Distrito Federal deverão prestar contas dos re-
cursos recebidos à conta desta Resolução por meio do Sistema de Gestão de Prestação 
de Contas (SiGPC) até sessenta dias após o término da vigência do contrato celebrado 
com a empresa vencedora do Registro de Preços Nacional realizado pelo FNDE, na for-
ma da Resolução CD/FNDE nº 2 de 18 de janeiro de 2012 e alterações posteriores.

Art. 24. Deverão ser registradas no SiGPC informações rela vas à presta-
ção de contas dos recursos recebidos que sejam su cientes para a geração pelo sistema 
dos seguintes documentos:

I. demonstra vo Sinté co da Execução Físico-Financeira;
II. relação de pagamentos efetuados;
III. relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos 

da União;
VI. demonstra vo da execução da receita e despesa, evidenciando os re-

cursos recebidos em transferências, os rendimentos auferidos da aplicação dos recur-
sos no mercado nanceiro e os saldos.

Art. 25. Caso seja detectada irregularidade nas informações registradas 
no SiGPC, quando da análise nanceira da prestação de contas, o município ou o Distri-
to Federal terá o prazo máximo de quarenta e cinco dias, contados da data da no ca-
ção, para sua regularização ou devolução dos recursos impugnados, conforme o caso.

§1º. Esgotado o prazo estabelecido no caput sem que o município ou o 
Distrito Federal regularize suas pendências, a prestação de contas não será aprovada 
pelo FNDE/MEC, sendo adotadas as medidas cabíveis para a recuperação dos créditos.

§2º. uando a prestação de contas não for apresentada até a data 
prevista no art. 23, o FNDE/MEC assinalará o prazo de quarenta e cinco dias para a sua 
apresentação ou o recolhimento do total dos recursos devidamente atualizados.

§3º. Caso o município ou o Distrito Federal não apresente a prestação de 
contas no prazo estabelecido no parágrafo anterior ou não regularize as pendências 
previstas nos normativos, o FNDE/MEC adotará as medidas cabíveis para a recuperação 
dos créditos.
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Art. 26. uando o município ou o Distrito Federal não apresentar ou não 
ver aprovada a sua prestação de contas por mo vo de força maior ou caso fortuito 

deverá apresentar as devidas jus ca vas, acompanhadas de documentação compro-
batória, ao FNDE/MEC.

§1º 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.

§2º Na falta de prestação de contas ou da sua não aprovação, no todo 
ou em parte, por culpa ou dolo do gestor anterior, as justificativas a que se refere o 
caput deste ar go deverão ser obrigatoriamente apresentadas pelo gestor que es ver 
no exercício do cargo, acompanhadas, necessariamente, de cópia auten cada de Re-
presentação protocolada junto ao respec vo órgão do Ministério Público, para adoção 
das providências cíveis e criminais da sua alçada.

§3º. É de responsabilidade do gestor sucessor a instrução obrigatória da 
Representação, nos moldes legais exigidos, a ser protocolizada no Ministério Público 
com, no mínimo, os seguintes elementos:

I. qualquer documento disponível referente à transferência dos recursos, 
inclusive extratos da conta corrente especí ca do Programa;

II. relatório das ações empreendidas com os recursos transferidos;
III. quali cação do ex-gestor, inclusive com o endereço atualizado, se 

houver; e
IV. documento que comprove a situação atualizada quanto à adimplência 

do município ou do Distrito Federal perante o FNDE;
V. extratos bancários da conta corrente especí ca, inclusive os de apli-

cação no mercado nanceiro, se houver, demonstrando a inexistência de recursos no 
período de gestão do autor da Representação.

§4º. A Representação de que trata o §2º deste artigo dispensa o gestor 
atual de apresentar ao FNDE/MEC as certidões relativas ao prosseguimento da medida 
adotada.

§5º. Na hipótese de não serem apresentadas ou aceitas as justificativas 
de que trata este artigo, o FNDE/MEC instaurará a correspondente Tomada de Contas 
Especial em desfavor do gestor sucessor, na qualidade de co-responsável pelo dano 
causado ao erário, quando se tratar de omissão de prestação de contas cujo prazo para 
apresentação ao FNDE tiver expirado em sua gestão.

Art. 27. Fica assegurada aos municípios e ao Distrito Federal, a possibili-
dade de u lizar-se da assistência técnica disponibilizada pelo FNDE nos termos desta  
Resolução, em caso de obra anteriormente aprovada, e não iniciada;

§1º – Entende-se por obra aprovada e não iniciada aquela que foi 
objeto de Convênio ou Termo de Compromisso celebrados e cujo status no módulo de 
monitoramento de obras do SIMEC demonstre tal condição.

§ 2º - Havendo opção pelas prerrogativas previstas no caput, serão rer-
ra cados os Convênios e os Termos de Compromisso, podendo, para tanto, serem 
revistos e ajustados valores, prazos e demais condições;

Art. 28. Nos termos do § 1º do art. 6º da Lei nº 11.578/2007, é obrigação 
dos municípios ou do Distrito Federal a u lização da Taxa Referencial do Sistema Espe-
cial de Liquidação e de Custódia (SELIC), para a atualização monetária dos recursos a 
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serem devolvidos ao FNDE, acumulada mensalmente até o úl mo dia do mês anterior 
ao da devolução dos recursos, acrescido esse montante de 1% (um por cento) no mês 
de efe vação da devolução.

Art. 29. O art. 11 da Resolução CD/FNDE nº 13, de 8 de junho de 2012 
passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 11.   ....................................................................................................
 Parágrafo único – o prazo es pulado no caput deste ar go poderá ser 

prorrogado mediante solicitação do proponente, acompanhada das devidas jus ca -
vas e aprovação do FNDE.

Art. 30. Fica aprovado o Anexo I (Termo de Compromisso) desta Resolu-
ção, disponível no sí o do FNDE: www.fnde.gov.br.

Art. 31. Ficam revogadas a Resolução/CD/FNDE nº 13, de 21 de março de 
2011; e a Resolução/CD/FNDE nº 69, de 28 de novembro de 2011.

Art. 32. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ HENRI UE PAIM FERNANDES

_____
NOTA:
Encontram-se na Col. Leg. Fed. de Ens. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Cons tuição Federal à pág. 25 do vol. 15;
Lei nº 5.537/68 à pág. 362 do vol. 1;
Resolução CD/FNDE nº 31/03 à pág. 411 do vol. 30.

______________________________

ispõe sobre o atendimento da alimenta o escolar aos alunos da educa o básica no 
mbito do rograma acional de limenta o scolar  
 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Cons tuição Federal, de 1988, arts. 6º, 205, 208 e 211.
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997.
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003.
Portaria Interministerial MEC/MS nº 1.010, de 08 de maio de 2006.
Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006.
Lei nº 11.524 de 24 de setembro de 2007.
Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009.
Decreto nº 7083, de 27 de janeiro de 2010.
Resolução Conselho Federal de Nutricionistas nº 465, 23 de agosto de 

2010.
Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011.
Resolução CD/FNDE nº 31, de 1º de julho de 2011.
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Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011.
Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011.
Resolução CD/FNDE nº 2, de 18 de janeiro de 2012.
Decreto nº 7.775, de 04 de julho de 2012.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas pelo art. 7º, § 1º, da Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, e pelos arts. 4º, § 
2º, e 14 do Anexo I do Decreto nº 7.691, de 2 de março de 2012, publicado no D.O.U. 
de 6 de março de 2012, e pelos arts. 3º, inciso I, alíneas “a  e “b ; 5º, caput; e 6º, inciso 
VI, do Anexo da Resolução nº 31, de 30 de setembro de 2003, publicada no D.O.U. de 
2 de outubro de 2003, neste ato representado conforme deliberado na Reunião Extra-
ordinária do Conselho Delibera vo do FNDE realizada no dia 31 de maio de 2012, e

CONSIDERANDO o disposto na Cons tuição Federal nos ar gos 6º, 205, 
208, inciso VII, e ar go 211;

CONSIDERANDO que a alimentação adequada é um direito fundamental 
do ser humano, reconhecido internacionalmente pela Declaração Universal dos Direi-
tos Humanos (art. 25) e pelo Pacto Internacional de Direitos Econ micos, Sociais e Cul-
turais – PIDESC (art. 11), sendo inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável 
à realização dos direitos consagrados na Cons tuição Federal, devendo o poder público 
adotar as polí cas e ações que se façam necessárias para promover e garan r a segu-
rança alimentar e nutricional da população, como disposto na Lei nº 11.346, de 15 de 
setembro de 2006, que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional;

CONSIDERANDO que o Ar go 6º da Cons tuição Federal, após a EC 
064/2010, estabelece que “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternida-
de e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Cons tuição ;

CONSIDERANDO a importância das ações educa vas que perpassem 
pelo currículo escolar, abordando o tema alimentação e nutrição e a inclusão da edu-
cação alimentar e nutricional no processo de ensino e aprendizagem dentro da pers-
pec va do desenvolvimento de prá cas saudáveis de vida e da segurança alimentar e 
nutricional;

CONSIDERANDO a importância da intersetorialidade por meio de polí -
cas, programas, ações governamentais e não governamentais para a execução do Pro-
grama Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, por meio de ações ar culadas entre 
educação, saúde, agricultura, sociedade civil, ação social, entre outros;

CONSIDERANDO o fortalecimento da Agricultura Familiar e sua contribui-
ção para o desenvolvimento social e econ mico local; e

CONSIDERANDO a necessidade de consolidar norma vos dispersos em 
vários disposi vos legais e de inserir novas orientações ao público,

RESOLVE “AD REFERENDUM :

Art. 1º Estabelecer as normas para a execução técnica, administra va 
e nanceira do PNAE aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às en dades 
federais.

Parágrafo único. A alimentação escolar é direito dos alunos da educação 
básica pública e dever do Estado e será promovida e incen vada com vista ao atendi-
mento das diretrizes estabelecidas nesta Resolução.
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CAPÍTULO I 
DAS DIRETRIZES E DO OBJETIVO DO PROGRAMA

Art. 2º São diretrizes da Alimentação Escolar:
I – o emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o 

uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos 
alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos alu-
nos e para a melhoria do rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa etária 
e seu estado de saúde, inclusive dos que necessitam de atenção especí ca;

II – a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino 
e aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar, abordando o tema alimentação e 
nutrição e o desenvolvimento de prá cas saudáveis de vida na perspec va da seguran-
ça alimentar e nutricional;

III – a universalidade do atendimento aos alunos matriculados na rede 
pública de educação básica;

IV – a par cipação da comunidade no controle social, no acompanha-
mento das ações realizadas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios para 
garan r a oferta da alimentação escolar saudável e adequada;

V – o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incen vos para a aqui-
sição de gêneros alimen cios diversi cados, produzidos em âmbito local e preferen-
cialmente pela agricultura familiar e pelos empreendedores familiares rurais, priorizan-
do as comunidades tradicionais indígenas e de remanescentes de quilombos; e

VI – o direito à alimentação escolar, visando garan r a segurança alimen-
tar e nutricional dos alunos, com acesso de forma igualitária, respeitando as diferenças 
biológicas entre idades e condições de saúde dos alunos que necessitem de atenção 
especí ca e aqueles que se encontrem em vulnerabilidade social.

Art. 3º O PNAE tem por obje vo contribuir para o crescimento e o de-
senvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de 
prá cas alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar 
e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais 
durante o período le vo.

Parágrafo único. As ações de educação alimentar e nutricional serão de 
responsabilidade do ente público educacional.

CAPÍTULO II 
DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA

Art. 4º Serão atendidos pelo PNAE os alunos matriculados na educação 
básica das redes públicas federal, estadual, distrital e municipal, em conformidade com 
o Censo Escolar do exercício anterior realizado pelo Ins tuto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira do Ministério da Educação – INEP/MEC.

§1º Para os fins deste artigo, serão considerados como integrantes das 
redes estadual, municipal e distrital os alunos cadastrados no Censo Escolar do ano 
anterior ao do atendimento e matriculados na:

I – educação básica das en dades lantrópicas ou por elas man das, in-
clusive as de educação especial e confessionais;

II – educação básica das en dades comunitárias, conveniadas com o po-
der público.
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§2º Os alunos de que trata o inciso I do parágrafo anterior, matriculados 
na educação básica, serão atendidos pelo PNAE, mediante a comprovação da 
certificação da entidade como beneficente de assistência social da área de educação, 
conforme dispõe o art. 24 do Decreto nº 7.237, de 20 de julho de 2010.

§3º As entidades de que tratam os incisos I e II serão atendidas pelo 
PNAE mediante a declaração, no Censo Escolar, do interesse de oferecer a alimentação 
escolar gratuita.

§4º Serão atendidos duplamente, no âmbito do PNAE, os alunos 
matriculados no ensino regular público que tiverem matrícula concomitante em instituição 
de Atendimento Educacional Especializado – AEE, desde que em turno distinto.

CAPÍTULO III 
DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA

Art. 5º Par cipam do PNAE:
I – o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE: autar-

quia vinculada ao Ministério da Educação – MEC, responsável pela coordenação do 
PNAE, pelo estabelecimento das normas gerais de planejamento, execução, controle, 
monitoramento e avaliação do Programa, bem como pela transferência dos recursos 

nanceiros;
II – a En dade Executora – EEx.: Estado, Município, Distrito Federal e es-

colas federais, como responsável pela execução do PNAE, inclusive pela u lização e 
complementação dos recursos nanceiros transferidos pelo FNDE, pela prestação de 
contas do Programa, pela oferta de alimentação nas escolas por, no mínimo 800 horas/
aula, distribuídas em, no mínimo, 200 (duzentos) dias de efe vo trabalho escolar, e 
pelas ações de educação alimentar e nutricional a todos os alunos matriculados;

III – o Conselho de Alimentação Escolar – CAE: órgão colegiado de caráter 
scalizador, permanente, delibera vo e de assessoramento, ins tuído no âmbito dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e
IV – a Unidade Executora – UEx: en dade privada sem ns lucra vos, 

representa va da comunidade escolar, responsável pelo recebimento dos recursos -
nanceiros transferidos pela EEx. em favor da escola que representa, bem como pela 
prestação de contas do Programa ao órgão que a delegou.

a) considera-se, também, como UEx. aquela cons tuída para execução 
do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, de que trata a Lei nº 11.947, de 16 de 
junho de 2009.

CAPÍTULO IV 
DAS FORMAS DE GESTÃO

Art. 6º Entende-se como delegação de rede a transferência da responsa-
bilidade do Estado aos Municípios pelo atendimento aos alunos matriculados nos esta-
belecimentos estaduais de ensino localizados nas suas respec vas áreas de jurisdição 
no âmbito do PNAE. No caso dessa delegação, o Estado autoriza expressamente o re-
passe direto ao Município, por parte do FNDE, da correspondente parcela de recursos 

nanceiros para a oferta de alimentação nas escolas.
§1º A autorização de que trata o caput será encaminhada pelo Estado ao 

FNDE, com a devida anuência do Município (Anexo I), no mês de janeiro do mesmo ano 
em que se der o atendimento.
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§2º Em casos excepcionais, é facultado ao FNDE revisar as delegações de 
rede fora do prazo acima estipulado.

§3º A Secretaria Estadual de Educação que delegar a rede permanece 
responsável:

I – pelas ações de educação alimentar e nutricional;
II – pela estrutura sica das escolas;
III – pelos recursos humanos da unidade de alimentação escolar; e
IV – por assegurar que a oferta da alimentação nas escolas se dê em con-

formidade com as necessidades nutricionais dos alunos, inclusive complementando a 
aquisição de gêneros alimen cios com recursos nanceiros próprios, caso necessário.

§4º É de competência do CAE do município exercer suas atribuições 
nas escolas de educação básica estadual, localizadas em seu limite territorial, 
permanecendo o CAE estadual responsável pelo acompanhamento das atividades 
previstas nos incisos I, II e III do parágrafo anterior.

§5º Para atender aos parâmetros numéricos e às demais ações previstas 
na Resolução do Conselho Federal de Nutrição – CFN nº 465, de 23 de agosto de 2010, 
o Estado e o Município poderão atuar em regime de colaboração.

Art. 7º A EEx. que atender aos alunos de que trata o art. 4º desta Reso-
lução e que transferir as suas escolas para outra rede de ensino, após a publicação do 
Censo Escolar do ano anterior ao do atendimento, ca obrigada a repassar os recursos 

nanceiros recebidos à conta do PNAE para a EEx. que a receber, em valor correspon-
dente ao número de alunos transferidos, mediante convênio, no prazo de até cinco dias 
úteis após a efe vação do crédito pelo FNDE, tomando-se como base para esse cálculo 
o Censo Escolar do ano anterior ao do atendimento.

Parágrafo único. A transferência dos recursos nanceiros a que se refere 
o caput deste ar go não desonera a EEx. transferidora da obrigação de prestar contas, 
observando-se o disposto nesta Resolução e na Lei nº 11.947/2009.

Art. 8º É facultado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios re-
passar os recursos nanceiros recebidos à conta do PNAE, no valor per capita xado no 
art. 38, inciso II desta Resolução, às UEx. das escolas de educação básica pertencente à 
sua rede de ensino, observado o disposto nesta Resolução.

§1º No caso da operacionalização do programa na forma prevista no ca-
put, o Estado, Município e Distrito Federal deverão assegurar a estrutura necessária para:

I – a realização do devido processo licitatório e/ou aquisição de gêneros 
alimen cios da Agricultura Familiar e/ou do Empreendedor Familiar Rural, conforme a 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e art.14 da Lei nº 11.947/2009;

II – a ordenação de despesas, gestão e execução dos contratos adminis-
tra vos;

III – o controle de estoque e armazenamento dos gêneros alimen cios; e
IV – a prestação de contas e demais atos relacionados à correta u lização 

dos recursos nanceiros.
§3º A transferência de recursos realizada na forma deste artigo deverá 

ocorrer em até dez parcelas por ano, no prazo máximo de até cinco dias úteis, a contar 
da efetivação do crédito realizado pelo FNDE.

§4º Os recursos financeiros repassados na forma deste artigo deverão 
ser creditados pela EEx. diretamente às UEx. em conta específica, aberta pela EEx. para 
tal fim, observado, no que couber, o disposto no art. 38.
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§5º Compete à EEx. comunicar ao FNDE a adoção do procedimento 
previsto neste artigo, informando também a razão social e o número do respectivo 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ da UEx.

Art. 9º Os recursos nanceiros des nados à alimentação escolar dos alu-
nos matriculados em en dades lantrópicas, escolas comunitárias e escolas confes-
sionais, na forma prevista no §1º do art. 4º desta Resolução, serão transferidos para 
o respec vo Estado, Distrito Federal e Município, que deverão atendê-las mediante 
o fornecimento de gêneros alimen cios e/ou repasse dos correspondentes recursos 

nanceiros.
Parágrafo único. No caso de a EEx. optar em repassar os recursos nan-

ceiros recebidos à conta do PNAE às escolas de que trata este ar go, somente poderá 
fazê-lo mediante formalização de termo de convênio, na forma estabelecida na Por-
taria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507, de 24 de novembro de 2011, no prazo 
máximo de cinco dias úteis, a contar da efe vação do crédito realizado pelo FNDE.

Art.10 A operacionalização do Programa na forma prevista nos ar gos 
8º e 9º não afasta a responsabilidade da EEx. de responder pela regular aplicação dos 
recursos nanceiros e da prestação de contas ao FNDE.

Art. 11 A transferência dos recursos nanceiros des nados ao atendi-
mento das escolas federais de educação básica, man das pela União, será feita direta-
mente pelo FNDE. Estas deverão informar os números do CNPJ, da Unidade Gestora e 
da Gestão.

CAPÍTULO V 
DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL E DE SEGURANÇA ALIMENTAR 

E NUTRICIONAL

Art. 12 A coordenação das ações de alimentação escolar, sob a responsa-
bilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das escolas federais, será 
realizada por nutricionista habilitado, que deverá assumir a responsabilidade técnica 
do Programa, respeitando as diretrizes previstas na Lei nº 11.947/2009 e em legisla-
ções especí cas, dentro de suas atribuições.

§1º Compete ao nutricionista Responsável Técnico – RT pelo Programa 
e aos demais nutricionistas lotados no setor de alimentação escolar, entre outras 
atribuições estabelecidas na Resolução CFN nº 465/2010:

I – realizar o diagnós co e o acompanhamento do estado nutricional dos 
estudantes;

II – planejar, elaborar, acompanhar e avaliar o cardápio da alimentação 
escolar de acordo com a cultura alimentar, o per l epidemiológico da população aten-
dida e a vocação agrícola da região, acompanhando desde a aquisição dos gêneros 
alimen cios, o preparo, a distribuição até o consumo das refeições pelos escolares; e

III – coordenar e realizar, em conjunto com a direção e com a coordena-
ção pedagógica da escola, ações de educação alimentar e nutricional.

§2º A EEx. deverá oferecer condições suficientes e adequadas de 
trabalho para o profissional e cumprir os parâmetros numéricos mínimos de referência 
de nutricionistas por escolares, previstos na Resolução CFN nº 465/2010.
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§3º O nutricionista que atua no Programa deverá ser obrigatoriamente 
vinculado à EEx. e estar cadastrado no FNDE, na forma estabelecida no Anexo II desta 
Resolução.

Seção I 
Das ações de Educação Alimentar e Nutricional

Art. 13 Para ns do PNAE, será considerada Educação Alimentar e Nutri-
cional – EAN o conjunto de ações forma vas, de prá ca con nua e permanente, trans-
disciplinar, intersetorial e mul pro ssional, que obje va es mular a adoção voluntária 
de prá cas e escolhas alimentares saudáveis que colaborem para a aprendizagem, o 
estado de saúde do escolar e a qualidade de vida do indivíduo.

§1º As EEx. poderão considerar ações de EAN, entre outras, aquelas que:
I – promovam a oferta de alimentação adequada e saudável na escola;
II – promovam a formação de pessoas envolvidas direta ou indiretamen-

te com a alimentação escolar;
III – ar culem as polí cas municipais, estaduais, distritais e federais no 

campo da alimentação escolar;
IV – dinamizem o currículo das escolas, tendo por eixo temá co a alimen-

tação e nutrição;
V – promovam metodologias inovadoras para o trabalho pedagógico;
VI – favoreçam os hábitos alimentares regionais e culturais saudáveis;
VII – es mulem e promovam a u lização de produtos orgânicos e/ou 

agroecológicos e da sociobiodiversidade;
VIII – es mulem o desenvolvimento de tecnologias sociais, voltadas para 

o campo da alimentação escolar; e
IX – u lizem o alimento como ferramenta pedagógica nas a vidades de EAN.
§2º As ações de educação alimentar e nutricional deverão ser planejadas, 

executadas, avaliadas e documentadas, considerando a faixa etária, as etapas e as 
modalidades de ensino.

Seção II 
Da Oferta da Alimentação nas Escolas

Art. 14 Os cardápios da alimentação escolar deverão ser elaborados pelo 
RT, com u lização de gêneros alimen cios básicos, de modo a respeitar as referências 
nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura alimentar da localidade e pautar-se na 
sustentabilidade, sazonalidade e diversi cação agrícola da região e na alimentação sau-
dável e adequada.

§1º Como disposto na Lei nº 11.947/2009, gêneros alimentícios básicos 
são aqueles indispensáveis à promoção de uma alimentação saudável.

§2º Os cardápios deverão ser planejados para atender, em média, às 
necessidades nutricionais estabelecidas na forma do disposto no Anexo III desta 
Resolução, de modo a suprir:

I – no mínimo 30% (trinta por cento) das necessidades nutricionais, dis-
tribuídas em, no mínimo, duas refeições, para as creches em período parcial;

II – no mínimo 70% (setenta por cento) das necessidades nutricionais, 
distribuídas em, no mínimo, três refeições, para as creches em período integral, inclu-
sive as localizadas em comunidades indígenas ou áreas remanescentes de quilombos;
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III – no mínimo 30% (trinta por cento) das necessidades nutricionais di-
árias, por refeição ofertada, para os alunos matriculados nas escolas localizadas em 
comunidades indígenas ou em áreas remanescentes de quilombos, exceto creches;

IV – no mínimo 20% (vinte por cento) das necessidades nutricionais di-
árias quando ofertada uma refeição, para os demais alunos matriculados na educação 
básica, em período parcial;

V – no mínimo 30% (trinta por cento) das necessidades nutricionais diá-
rias, quando ofertadas duas ou mais refeições, para os alunos matriculados na educa-
ção básica, exceto creches em período parcial; e

VI – no mínimo 70% (setenta por cento) das necessidades nutricionais, 
distribuídas em, no mínimo, três refeições, para os alunos par cipantes do Programa 
Mais Educação e para os matriculados em escolas de tempo integral.

§3º Cabe ao nutricionista responsável técnico a definição do horário e do 
alimento adequado a cada tipo de refeição, respeitada a cultura alimentar.

§4º A porção ofertada deverá ser diferenciada por faixa etária dos 
alunos, conforme as necessidades nutricionais estabelecidas.

§5º Os cardápios deverão atender aos alunos com necessidades 
nutricionais específicas, tais como doença celíaca, diabetes, hipertensão, anemias, 
alergias e intolerâncias alimentares, dentre outras.

§6º Os cardápios deverão atender as especificidades culturais das 
comunidades indígenas e/ou quilombolas.

§7º Os cardápios, elaborados a partir de Fichas Técnicas de Preparo, 
deverão conter informações sobre o tipo de refeição, o nome da preparação, os 
ingredientes que a compõe e sua consistência, bem como informações nutricionais de 
energia, macronutrientes, micronutrientes prioritários (vitaminas A e C, magnésio, fer-
ro, zinco e cálcio) e bras. Os cardápios devem apresentar, ainda, a iden cação (nome 
e CRN) e a assinatura do nutricionista responsável por sua elaboração.

§8º Os cardápios com as devidas informações nutricionais de que trata 
o parágrafo anterior deverão estar disponíveis em locais visíveis nas Secretarias de 
Educação e nas escolas.

§9º Os cardápios deverão oferecer, no mínimo, três porções de frutas e 
hortaliças por semana (200g/aluno/semana) nas refeições ofertadas, sendo que:

I – as bebidas à base de frutas não subs tuem a obrigatoriedade da ofer-
ta de frutas in natura; e

II – a composição das bebidas à base de frutas deverá seguir as norma -
vas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA.

§10 Os cardápios deverão ser apresentados ao CAE para conhecimento.

Art. 15 As ins tuições de AEE deverão atender às necessidades nutricio-
nais dos alunos, ofertando, no mínimo, uma refeição, conforme suas especi cidades.

Art. 16 Para as preparações diárias da alimentação escolar,  recomenda-
-se no máximo:

I – 10% (dez por cento) da energia total proveniente de açúcar simples 
adicionado;

II – 15 a 30% (quinze a trinta por cento) da energia total proveniente de 
gorduras totais;

III – 10% (dez por cento) da energia total proveniente de gordura saturada;
IV – 1% (um por cento) da energia total proveniente de gordura trans;
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V – 400 mg (quatrocentos miligramas) de sódio per capita, em período 
parcial, quando ofertada uma refeição;

VI – 600 mg (seiscentos miligramas) de sódio per capita, em período par-
cial, quando ofertadas duas refeições; e

VII – 1.400 mg (mil e quatrocentos miligramas) de sódio per capita, em 
período integral,  quando ofertadas três ou mais refeições.

Parágrafo único. A oferta de doces e/ou preparações doces ca limitada 
a duas porções por semana, equivalente a 110 kcal/porção.

Art. 17 A EEx. aplicará teste de aceitabilidade aos alunos sempre que 
introduzir no cardápio alimento novo ou quaisquer outras alterações inovadoras, no 
que diz respeito ao preparo, ou para avaliar a aceitação dos cardápios pra cados fre-
quentemente.

§1º A EEx. será responsável pela aplicação do teste de aceitabilidade, o 
qual deverá ser planejado e coordenado pelo RT do PNAE.

§2º O teste de aceitabilidade não será aplicado na educação infantil na 
faixa etária de 0 a 3 anos (creche).

§3º Poderão ser dispensadas do teste de aceitabilidade frutas e hortaliças 
ou preparações que sejam constituídas, em sua maioria, por frutas e/ou hortaliças.

§4º O nutricionista será responsável pela elaboração de relatório, 
no qual constará todas as etapas da aplicação do teste de aceitabilidade, desde o 
planejamento até o resultado alcançado e deverá arquivar essas informações por, no 
mínimo, cinco anos.

§5º Para aplicação do teste de aceitabilidade deverão ser utilizadas as 
metodologias Resto Ingestão ou Escala Hed nica, observando os parâmetros técnicos, 
científicos e sensoriais reconhecidos.

§6º O índice de aceitabilidade deve ser de, no mínimo, 90% para Resto 
Ingestão e de 85% para Escala Hed nica.

CAPÍTULO VI 
DA A UISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Art. 18 Os recursos nanceiros repassados pelo FNDE no âmbito do PNAE 
serão u lizados exclusivamente na aquisição de gêneros alimen cios.

Parágrafo único. A aquisição de qualquer item ou serviço, com exceção 
dos gêneros alimen cios, deverá estar desvinculada do processo de compra do PNAE.

Art. 19 A aquisição de gêneros alimen cios, no âmbito do PNAE, deve-
rá obedecer ao cardápio planejado pelo nutricionista, observando as diretrizes desta 
Resolução e deverá ser realizada, sempre que possível, no mesmo ente federa vo em 
que se localizam as escolas, priorizando os alimentos orgânicos e/ou agroecológicos.

Art. 20 A aquisição de gêneros alimen cios para o PNAE deverá ser re-
alizada por meio de licitação pública, nos termos da Lei nº 8.666/1993 ou da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, ou, ainda, por dispensa do procedimento licitatório, 
nos termos do art. 14 da Lei nº 11.947/2009.

§1º uando a EEx. optar pela dispensa do procedimento licitatório, nos 
termos do art. 14, §1º da Lei nº 11.947/2009, a aquisição será feita mediante prévia 
chamada pública.
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§2º Considera-se chamada pública o procedimento administrativo 
voltado à seleção de proposta específica para aquisição de gêneros alimentícios 
provenientes da Agricultura Familiar e/ou Empreendedores Familiares Rurais ou suas 
organizações.

Art. 21 Será dada, mensalmente, publicidade das informações referentes 
ao processo de aquisição de gêneros alimen cios em órgão de divulgação o cial ou em 
quadro de avisos de amplo acesso público.

Parágrafo único. A publicidade deverá ocorrer ainda em jornal diário de 
grande circulação no estado e também, se houver, em jornal de grande circulação mu-
nicipal ou região onde serão fornecidos os gêneros alimen cios.

Seção I 
Das Proibições e Restrições

Art. 22 É vedada a aquisição de bebidas com baixo valor nutricional tais 
como refrigerantes e refrescos ar ciais, bebidas ou concentrados à base de xarope de 
guaraná ou groselha, chás prontos para consumo e outras bebidas similares.

Art. 23 É restrita a aquisição de alimentos enlatados, embu dos, doces, 
alimentos compostos (dois ou mais alimentos embalados separadamente para con-
sumo conjunto), preparações semiprontas ou prontas para o consumo, ou alimentos 
concentrados (em pó ou desidratados para recons tuição).

Parágrafo único. O limite dos recursos nanceiros para aquisição dos ali-
mentos de que trata o caput deste ar go cará restrito a 30% (trinta por cento) dos 
recursos repassados pelo FNDE.

Seção II 
Da Aquisição de Gêneros Alimen cios da Agricultura Familiar e do Empreendedor 

Familiar Rural ou suas Organizações

Art. 24 Do total dos recursos nanceiros repassados pelo FNDE, no âm-
bito do PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) deverá ser u lizado na aquisição de 
gêneros alimen cios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural ou suas organizações, priorizando os assentamentos da reforma agrária, as co-
munidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas, conforme o art. 14, da 
Lei nº 11.947/2009.

§1º A aquisição de que trata este artigo poderá ser realizada dispensando-
se o procedimento licitatório, nos termos do art. 14 da Lei 11.947/2009, desde que 
os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado local, observando-se os 
princípios inscritos no art. 37 da Constituição Federal, e que os alimentos atendam às 
exigências do controle de qualidade estabelecidas pelas normas que regulamentam a 
matéria.

§2º A observância do percentual previsto no caput deste ar go poderá 
ser dispensada pelo FNDE quando presente uma das seguintes circunstâncias, compro-
vada pela EEx. na prestação de contas:

I – a impossibilidade de emissão do documento scal correspondente;
II – a inviabilidade de fornecimento regular e constante dos gêneros ali-

men cios, desde que respeitada a sazonalidade dos produtos; e
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III – as condições higiênico-sanitárias inadequadas, isto é, que estejam 
em desacordo com o disposto no art. 33 desta Resolução.

§3º O disposto neste artigo deverá ser observado nas aquisições 
efetuadas pelas UEx. das escolas de educação básica públicas de que trata o art. 6º da 
Lei nº 11.947/2009.

Art. 25 Para priorização das propostas, deverá ser observada a seguinte 
ordem para desempate: 

I – os fornecedores locais do município;
II – os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais 

indígenas e as comunidades quilombolas;
III – os fornecedores de gêneros alimen cios cer cados como orgânicos 

ou agroecológicos, segundo a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003;
IV – os Grupos Formais (organizações produ vas detentoras de Decla-

ração de Ap dão ao PRONAF – DAP Jurídica) sobre os Grupos Informais (agricultores 
familiares, detentores de Declaração de Ap dão ao PRONAF – DAP Física, organizados 
em grupos) e estes sobre os Fornecedores Individuais; e

V – organizações com maior porcentagem de agricultores familiares e/
ou empreendedores familiares rurais no seu quadro de sócios, conforme DAP Jurídica.

§1º Em caso de persistir o empate, será realizado sorteio.
§2º Caso a EEx. não obtenha as quantidades necessárias de produtos 

oriundos de produtores e empreendedores familiares locais, estas deverão ser 
complementadas com propostas de grupos de produtores e empreendedores 
familiares do território rural, do estado e do país, nesta ordem.

Art. 26 As EEx. deverão publicar os editais de chamada pública para ali-
mentação escolar em jornal de circulação local e na forma de mural em local público 
de ampla circulação e divulgar em seu endereço na internet, caso haja. Se necessário, 
publique-se em jornal de circulação regional, estadual ou nacional, em rádios locais e 
na Rede Brasil Rural.

§1º Os editais das chamadas públicas deverão permanecer abertos para 
recebimento dos projetos de venda por um período mínimo de 20 dias.

§2º Os gêneros alimentícios a serem entregues ao contratante serão os 
definidos na chamada pública de compra, podendo ser substituídos quando ocorrer a 
necessidade, desde que os produtos substitutos constem na mesma chamada pública 
e sejam correlatos nutricionalmente. Essa necessidade de substituição deverá ser 
atestada pelo RT, que poderá contar com o respaldo do CAE e com a declaração técnica 
da Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER.

Art. 27 Para a habilitação das propostas exigir-se-á:
§1º Dos Fornecedores Individuais, detentores de DAP Física, não 

organizados em grupo:
I – a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF;
II – o extrato da DAP Física do agricultor familiar par cipante, emi do 

nos úl mos 30 dias;
III – o Projeto de Venda de Gêneros Alimen cios da Agricultura Familiar 

e/ou Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura do agricul-
tor par cipante (Anexo IV);
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IV – a prova de atendimento de requisitos previstos em lei especí ca, 
quando for o caso; e

V – a declaração de que os gêneros alimen cios a serem entregues são 
oriundos de produção própria, relacionada no projeto de venda.

§2º Dos Grupos Informais de agricultores familiares, detentores de DAP 
Física, organizados em grupo:

I – a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF;
II – o extrato da DAP Física de cada agricultor familiar par cipante, emi-

do nos úl mos 30 dias;
III – o Projeto de Venda de Gêneros Alimen cios da Agricultura Familiar 

e/ou Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura de todos 
os agricultores par cipantes;

IV – a prova de atendimento de requisitos previstos em lei especí ca, 
quando for o caso; e

V – a declaração de que os gêneros alimen cios a serem entregues são 
produzidos pelos agricultores familiares relacionados no projeto de venda.

§3º Dos Grupos Formais, detentores de DAP Jurídica:
I – a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
II – o extrato da DAP Jurídica para associações e coopera vas, emi do 

nos úl mos 30 dias;
III – a prova de regularidade com a Fazenda Federal, rela va à Seguridade 

Social e ao Fundo de Garan a por Tempo de Serviço – FGTS;
IV – as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da en dade 

registrada no órgão competente;
V – o Projeto de Venda de Gêneros Alimen cios da Agricultura Familiar 

para Alimentação Escolar;
VI – a declaração de que os gêneros alimen cios a serem entregues são 

produzidos pelos associados relacionados no projeto de venda; e
VII – a prova de atendimento de requisitos previstos em lei especí ca, 

quando for o caso.
 §4º Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios 

da Agricultura Familiar o nome, o CPF e nº da DAP Física de cada agricultor familiar 
fornecedor dos gêneros constantes no Projeto.

§5º Na ausência ou irregularidade de qualquer desses documentos, fica 
facultado à EEx. a abertura de prazo para a regularização da documentação, desde que 
esteja previsto no edital da chamada pública.

Art. 28 Os agricultores familiares, detentores de DAP Física, poderão con-
tar com uma En dade Ar culadora que poderá, nesse caso, auxiliar na elaboração do 
Projeto de Venda de Gêneros Alimen cios da Agricultura Familiar para a Alimentação 
Escolar.

Parágrafo único. As En dades Ar culadoras são aquelas de nidas pelo 
Ministério de Desenvolvimento Agrário – MDA.

Art. 29 Na de nição dos preços de aquisição dos gêneros alimen cios da 
Agricultura Familiar e/ou dos Empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações, 
a EEx. deverá considerar todos os insumos exigidos na licitação e/ou chamada pública, 
tais como despesas com frete, embalagens, encargos e quaisquer outros necessários 
para o fornecimento do produto.
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§1º O preço de aquisição será o preço médio pesquisado por, no 
mínimo, três mercados em âmbito local, territorial, estadual ou nacional, nessa ordem, 
priorizando a feira do produtor da Agricultura Familiar, quando houver.

§2º A EEx. que priorizar na chamada pública a aquisição de produtos 
orgânicos ou agroecológicos poderá acrescer os preços em até 30% (trinta por cento) 
em relação aos preços estabelecidos para produtos convencionais, conforme Lei nº 
12.512, de 14 de outubro de 2011.

§3º O preço de aquisição deverá ser publicado na chamada pública.
§4º O projeto de venda a ser contratado deverá ser escolhido conforme 

os critérios estabelecidos pelos arts. 24 e 25.
§5º Os projetos de venda deverão ser analisados em sessão pública 

registrada em ata.

Art. 30 Nos Estados, Distrito Federal, Municípios e escolas federais onde 
o valor total de repasse do FNDE para execução do PNAE seja superior a R$ 700.000,00 
(setecentos mil reais) por ano, a EEx. poderá optar por aceitar propostas apenas de 
organizações com DAP Jurídica, desde que previsto na chamada pública.

Art. 31 Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condi-
ções para sua execução expressas em cláusulas que de nam os direitos, obrigações e 
responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da chamada pública e 
da proposta a que se vinculam.

Art. 32 O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreen-
dedor familiar rural para a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais), por DAP/ano e será controlado pelo FNDE e MDA, conforme 
Acordo de Cooperação rmado entre estes.

Seção III 
Do Controle de ualidade da Alimentação Escolar

Art. 33 Os produtos alimen cios a serem adquiridos para o alunado do 
PNAE deverão atender ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida pela Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA do Ministério da Saúde – MS e pelo Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA.

§1º Os produtos adquiridos para o alunado do PNAE deverão ser 
previamente submetidos ao controle de qualidade, na forma do Termo de Compromisso 
(Anexo V), observando-se a legislação pertinente.

§2º O Termo de Compromisso, de que trata o parágrafo anterior, será 
renovado a cada início de mandato dos gestores municipais, estaduais e do Distrito 
Federal, devendo ser encaminhado o original ao FNDE, com cópia para o CAE, e as 
ações nele previstas deverão ser normatizadas e implementadas imediatamente pelas 
EEx., em âmbito local.

 §3º Os relatórios de inspeção sanitária dos alimentos utilizados no PNAE 
deverão permanecer à disposição do FNDE por um prazo de cinco anos.

§4º Cabe às EEx. ou às UEx. adotar medidas que garantam a aquisição, o 
transporte, a estocagem e o preparo/manuseio de alimentos com adequadas condições 
higiênico-sanitárias até o seu consumo pelos alunos atendidos pelo Programa.
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§5º A EEx. ou a UEx. poderá prever em edital de licitação ou na chamada 
pública a apresentação de amostras pelo licitante classificado provisoriamente em 
primeiro lugar, para avaliação e seleção do produto a ser adquirido, as quais deverão 
ser submetidas a análises necessárias, imediatamente após a fase de homologação.

CAPÍTULO VII 
DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Art. 34 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios ins tuirão, no âmbito 
de suas respec vas jurisdições administra vas, o CAE, órgão colegiado de caráter scali-
zador, permanente, delibera vo e de assessoramento, composto da seguinte forma:

I – um representante indicado pelo Poder Execu vo do respec vo ente 
federado;

II – dois representantes das en dades de trabalhadores da educação e 
de discentes, indicados pelos respec vos órgãos de representação, a serem escolhidos 
por meio de assembleia especí ca para tal m, registrada em ata;

III – dois representantes de pais de alunos matriculados na rede de ensi-
no a qual pertença a EEx., indicados pelos Conselhos Escolares, Associações de Pais e 
Mestres ou en dades similares, escolhidos por meio de assembleia especí ca para tal 

m, registrada em ata; e
IV – dois representantes indicados por en dades civis organizadas, esco-

lhidos em assembleia especí ca para tal m, registrada em ata.
§1º Os discentes só poderão ser indicados e eleitos quando forem 

maiores de 18 anos ou emancipados.
§2º Preferencialmente, um dos representantes a que se refere o inciso II 

deste artigo deve pertencer à categoria de docentes.
§3º Na EEx. com mais de cem escolas da educação básica, a 

composição do CAE poderá ser de até três vezes o número de membros, obedecida a 
proporcionalidade definida nos incisos I a IV deste artigo.

§4º Cada membro titular do CAE terá um suplente do mesmo segmento 
representado, com exceção dos membros titulares do inciso II deste artigo, os quais 
poderão ter como suplentes qualquer uma das entidades referidas no inciso.

§5º Os membros terão mandato de quatro anos, podendo ser reeleitos 
de acordo com a indicação dos seus respectivos segmentos.

§6º Em caso de não existência de órgãos de classe, conforme estabelecido 
no inciso II deste artigo, os docentes, discentes ou trabalhadores na área de educação 
deverão realizar reunião, convocada especificamente para esse fim e devidamente 
registrada em ata.

§7º Fica vedada a indicação do Ordenador de Despesas das Entidades 
Executoras para compor o Conselho de Alimentação Escolar.

§8º Recomenda-se que o CAE dos Estados e dos Municípios que 
possuam alunos matriculados em escolas localizadas em áreas indígenas ou em áreas 
remanescentes de quilombos tenha, em sua composição, pelo menos um membro 
representante desses povos ou comunidades tradicionais, dentre os segmentos 
estabelecidos nos incisos I a IV deste artigo.

§9º A nomeação dos membros do CAE deverá ser feita por Portaria ou 
Decreto Executivo, de acordo com a Constituição dos Estados e as Leis Orgânicas do 
Distrito Federal e dos Municípios, observadas as disposições previstas neste artigo, 
obrigando-se a EEx. a acatar todas as indicações dos segmentos representados.
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§10 Os dados referentes ao CAE deverão ser informados pela EEx. por 
meio do cadastro disponível no portal do FNDE (www.fnde.gov.br) e, no prazo máximo 
de vinte dias úteis, a contar da data do ato de nomeação, deverão ser encaminhados 
ao FNDE o ofício de indicação do representante do Poder Executivo, as atas relativas 
aos incisos II, III e IV deste artigo e a Portaria ou o Decreto de nomeação do CAE, bem 
como a ata de eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho.

§11 A presidência e a vice-presidência do CAE somente poderão ser 
exercidas pelos representantes indicados nos incisos II, III e IV deste artigo.

§12 O CAE terá um Presidente e um Vice-Presidente, eleitos dentre os 
membros titulares, por no mínimo, 2/3 (dois terços) dos conselheiros titulares, em 
sessão plenária especialmente voltada para este fim, com o mandato coincidente com 
o do Conselho, podendo ser reeleitos uma única vez consecutiva; e

§13 O Presidente e/ou o Vice-Presidente poderá(ão) ser destituído(s), 
em conformidade com o disposto no Regimento Interno do CAE, sendo imediatamente 
eleito(s) outro(s) membro(s) para completar o período restante do respectivo mandato 
do Conselho.

§14 Após a nomeação dos membros do CAE, as substituições dar-se-ão 
somente nos seguintes casos:

I – mediante renúncia expressa do conselheiro;
II – por deliberação do segmento representado; e
III – pelo descumprimento das disposições previstas no Regimento In-

terno de cada Conselho, desde que aprovada em reunião convocada para discu r esta 
pauta especí ca.

§15 Nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, a cópia do 
correspondente termo de renúncia ou da ata da  sessão plenária do CAE ou ainda da 
reunião do segmento, em que se deliberou pela substituição do membro, deverá ser 
encaminhada  ao FNDE pelas EEx.

§16 Nas situações previstas nos §§ 12 e 13, o segmento representado 
indicará novo membro para preenchimento do cargo, mantida a exigência de nomeação 
por portaria ou decreto do chefe do Executivo estadual ou municipal, conforme o caso.

§17 No caso de substituição de conselheiro do CAE, na forma do §14, 
o período do seu mandato será complementar ao tempo restante daquele que foi 
substituído.

Art. 35 São atribuições do CAE, além das competências previstas no art. 
19 da Lei 11.947/ 2009:

I – monitorar e scalizar a aplicação dos recursos e o cumprimento do 
disposto nos arts. 2º e 3º desta Resolução;

II – analisar o Relatório de Acompanhamento da Gestão do PNAE, emi-
do pela EEx, con do no Sistema de Gestão de Conselhos – SIGECON Online, antes da 

elaboração e do envio do parecer conclusivo;
III – analisar a prestação de contas do gestor, conforme os arts. 45 e 46, e 

emi r Parecer Conclusivo acerca da execução do Programa no SIGECON Online;
IV – comunicar ao FNDE, aos Tribunais de Contas, à Controladoria-Geral 

da União, ao Ministério Público e aos demais órgãos de controle qualquer irregularida-
de iden cada na execução do PNAE, inclusive em relação ao apoio para funcionamen-
to do CAE, sob pena de responsabilidade solidária de seus membros;

V – fornecer informações e apresentar relatórios acerca do acompanha-
mento da execução do PNAE, sempre que solicitado;
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VI – realizar reunião especí ca para apreciação da prestação de contas 
com a par cipação de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos conselheiros tulares;

VII – elaborar o Regimento Interno, observando o disposto nesta Reso-
lução; e

VIII – elaborar o Plano de Ação do ano em curso e/ou subsequente a m 
de acompanhar a execução do PNAE nas escolas de sua rede de ensino, bem como nas 
escolas conveniadas e demais estruturas pertencentes ao Programa, contendo previ-
são de despesas necessárias para o exercício de suas atribuições e encaminhá-lo à EEx. 
antes do início do ano le vo.

§1º O Presidente é o responsável pela assinatura do Parecer Conclusivo 
do CAE. No seu impedimento legal, o Vice-Presidente o fará.

§2º O CAE poderá desenvolver suas atribuições em regime de cooperação 
com os Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional estaduais e municipais e 
demais conselhos afins, e deverão observar as diretrizes estabelecidas pelo Conselho 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA. 

Art. 36 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem:
I – garan r ao CAE, como órgão delibera vo, de scalização e de asses-

soramento, a infraestrutura necessária à plena execução das a vidades de sua compe-
tência, tais como:

a) local apropriado com condições adequadas para as reuniões do Con-
selho;

b) disponibilidade de equipamento de informá ca;
c) transporte para deslocamento dos membros aos locais rela vos ao 

exercício de sua competência, inclusive para as reuniões ordinárias e extraordinárias 
do CAE; e

d) disponibilidade de recursos humanos e nanceiros, previstos no Plano 
de Ação do CAE, necessários às a vidades inerentes as suas competências e atribui-
ções, a m de  desenvolver as a vidades de forma efe va.

II – fornecer ao CAE, sempre que solicitado, todos os documentos e in-
formações referentes à execução do PNAE em todas as etapas, tais como: editais de 
licitação e/ou chamada pública, extratos bancários, cardápios, notas scais de compras 
e demais documentos necessários ao desempenho das a vidades de sua competência;

III – realizar, em parceria com o FNDE, a formação dos conselheiros sobre 
a execução do PNAE e temas que possuam interfaces com este Programa; e

IV – divulgar as a vidades do CAE por meio de comunicação o cial da 
EEx.

§1º O exercício do mandato de conselheiro do CAE é considerado serviço 
público relevante e não será remunerado.

§2º uando do exercício das atividades do CAE, previstos no art. 19 da 
Lei nº 11.947/2009 e art. 35 desta Resolução, recomenda-se a liberação dos servidores 
públicos para exercer as suas atividades no Conselho, de acordo com o Plano de Ação 
elaborado pelo CAE, sem prejuízo das suas funções profissionais.

Art. 37 O Regimento Interno a ser ins tuído pelo CAE deverá observar o 
disposto nos arts. 34, 35 e 36 desta Resolução.

Parágrafo único. A aprovação ou as modi cações no Regimento Interno 
do CAE somente poderão ocorrer pelo voto de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos con-
selheiros tulares.
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CAPÍTULO VIII 
DA EXECUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA

Seção I 
Da Transferência, Operacionalização e Movimentação

Art. 38 O FNDE transferirá recursos nanceiros de forma automá ca, 
sem necessidade de convênio, ajuste, acordo, contrato ou instrumento congênere, nos 
termos do disposto na Lei nº 11.947/2009, para aquisição exclusiva de gêneros alimen-

cios, processando-se da seguinte forma:
I – o montante de recursos nanceiros des nados a cada EEx., para aten-

der aos alunos de nidos no art. 4º desta Resolução, será o resultado da soma dos va-
lores a serem repassados para cada aluno atendido e  será calculado u lizando-se a 
seguinte fórmula:

VT = A x D x C
Sendo:
VT = Valor a ser transferido;
A = Número de alunos;  
D = Número de dias de atendimento;
C = Valor per capita para a aquisição de gêneros para o alunado.
II – o valor per capita para oferta da alimentação escolar a ser repassado 

será de:
a) R$ 0,30 (trinta centavos de real) para os alunos matriculados no ensino 

fundamental, no ensino médio e na Educação de Jovens e Adultos – EJA;
b) R$ 0,50 (cinquenta centavos de real) para alunos matriculados na pré-

-escola, exceto para aqueles matriculados em escolas localizadas em áreas indígenas e 
remanescentes de quilombos;

c) R$ 0,60 (sessenta centavos de real) para os alunos matriculados em 
escolas de educação básica localizadas em áreas indígenas e remanescentes de qui-
lombos;

d) R$ 1,00 (um real) para os alunos matriculados em escolas de tempo 
integral com permanência mínima de 7h (sete horas) na escola ou em a vidades esco-
lares, de acordo com o Censo Escolar do INEP/MEC;

e) R$ 1,00 (um real) para os alunos matriculados em creches, inclusive as 
localizadas em áreas indígenas e remanescentes de quilombos;

III – para os alunos do Programa Mais Educação haverá complementação 
nanceira de forma a totalizar o valor per capita de R$ 0,90 (noventa centavos de real);

IV – para os alunos que frequentam, no contraturno, o AEE, o valor per 
capita será de R$ 0,50 (cinquenta centavos de real);

V – o número de dias de atendimento a ser considerado no cálculo dos 
valores devidos à EEx. é de duzentos dias le vos/ano;

a) No caso da modalidade de ensino de Educação de Jovens e Adultos 
Semipresencial, serão repassados 20% dos recursos des nados ao EJA Presencial.

VI – os recursos nanceiros apurados na forma do inciso I deste ar go 
são transferidos pelo FNDE a cada EEx. em até dez parcelas (fevereiro a novembro) por 
ano, não podendo cada parcela ter cobertura inferior a vinte dias le vos;

VII – os recursos nanceiros de que trata o inciso anterior são creditados,  
man dos e geridos em conta corrente especí ca para o Programa, a ser aberta pelo 
FNDE em agência e banco indicados pela EEx., dentre aqueles previstos no Decreto nº 
7.507/2011 que mantêm parceria com o FNDE, conforme relação divulgada em  www.
fnde.gov.br;
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VIII – o FNDE abrirá conta corrente única para movimentação dos recur-
sos do Programa; 

IX – nos termos dos Acordos de Cooperação Mútua celebrados entre o 
FNDE e os bancos parceiros, a EEx. é isenta do pagamento de tarifas bancárias, forneci-
mento de extratos bancários, cartão magné co ou quaisquer taxas similares referentes 
à manutenção e movimentação da conta corrente aberta para as ações do PNAE;

X – a iden cação de incorreções nos dados cadastrais da conta corrente 
faculta ao FNDE, independentemente de autorização da EEx., solicitar ao banco o seu 
encerramento e demais movimentações nanceiras dela decorrentes;

XI – anualmente, prioritariamente no mês de janeiro, será permi da a 
alteração dos domicílios bancários por solicitação da EEx., desde que as jus ca vas 
apresentadas sejam aceitas pelo FNDE;

XII – a EEx. deverá publicizar o recebimento dos recursos de que trata 
este ar go ao CAE, aos par dos polí cos, aos sindicatos de trabalhadores e às en da-
des empresariais, com sede no Município da respec va liberação, no prazo de dois dias 
úteis, contado da data do crédito na conta corrente especí ca do Programa, observado 
o disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997 e na Lei nº 12.527, de 18 de no-
vembro de 2011;

XIII – enquanto não u lizados, os recursos do PNAE deverão ser, obriga-
toriamente, aplicados:

 em caderneta de poupança aberta especificamente para o Programa 
quando a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês;

 em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou em operação de 
mercado aberto, lastreada em títulos da dívida pública federal, caso seja mais rentável, 
quando sua utilização estiver prevista para prazo inferior a um mês.

XIV – a aplicação nanceira de que trata o inciso anterior deverá estar 
vinculada à mesma conta corrente na qual os recursos nanceiros foram creditados 
pelo FNDE, inclusive quando se tratar de caderneta de poupança, cuja aplicação po-
derá se dar mediante a vinculação do correspondente número de operação à conta já 
existente;

XV – na impossibilidade da adoção do procedimento referido no inciso 
anterior para a aplicação dos recursos em caderneta de poupança, deverá a EEx. pro-
videnciar a abertura de conta especí ca para esse m na mesma agência depositária 
dos recursos do PNAE;

XVI – a movimentação de recursos da conta especí ca do Programa so-
mente será permi da para a compra de gêneros alimen cios ou para a realização de 
aplicações nanceiras e das transferências previstas nos arts. 7º, 8º e 9º desta Resolu-
ção;

XVII – a movimentação dos recursos nanceiros realizar-se-á exclusiva-
mente por meio eletr nico, mediante crédito em conta corrente de tularidade dos 
fornecedores ou UEx., nos casos previstos no art. 8º;

XVIII – os rendimentos das aplicações nanceiras deverão obrigatoria-
mente ser computados a crédito da conta especí ca e aplicados exclusivamente no cus-
teio da aquisição de gêneros alimen cios para o Programa, e estão sujeitos às mesmas 
condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos;

XIX – a aplicação nanceira na forma prevista no inciso XIV deste ar go 
não desobriga a EEx. de efetuar as movimentações nanceiras do Programa exclusiva-
mente por intermédio da conta corrente aberta pelo FNDE;
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XX – o saldo dos recursos recebidos à conta do PNAE existente em 31 
de dezembro de cada ano será reprogramado para o exercício seguinte, e a critério do 
FNDE, o aceite poderá ser condicionado à análise de informações referentes à execu-
ção do Programa;

a) a reprogramação de que trata este inciso ca limitada em até 30% dos 
valores repassados no respec vo exercício;

b) na hipótese do saldo de que trata a alínea anterior ultrapassar a 30% 
do total de recursos disponíveis no exercício, os valores excedentes serão deduzidos do 
repasse do exercício subsequente;

c) considera-se total de recursos disponíveis no exercício, o somatório 
dos valores repassados no ano, de eventuais saldos reprogramados de exercícios ante-
riores e de rendimentos de aplicações no mercado nanceiro;

d) excepcionalmente, nos casos em que forem repassadas parcelas de 
forma cumulativa nos últimos três meses, a reprogramação poderá exceder o limite 
previsto na alínea “a , ficando a análise e o aceite condicionados à discricionariedade 
do FNDE.

XXI – o percentual referente ao art. 14 da Lei nº 11.947/2009, não execu-
tado no exercício e não jus cado, poderá ser descontado no exercício subsequente, 
em quantas parcelas forem necessárias;

XXII – não havendo renovação da delegação de rede de que trata o art. 
6º, o saldo deverá ser reprogramado para u lização pela EEx. responsável pelo atendi-
mento da rede no ano da delegação;

XXIII – as transferências de recursos efetuadas na forma deste ar go de-
verão ser incluídas nos respec vos orçamentos dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios e não poderão ser considerados no c mputo dos 25% (vinte e cinco por 
cento) de impostos e transferências devidos à Manutenção e ao Desenvolvimento do 
Ensino – MDE, por força do disposto no art. 212 da Cons tuição Federal;

XXIV – a assistência nanceira de que trata esta Resolução ca limitada 
ao montante da dotação consignada na Lei Orçamentária Anual – LOA para essa na-
lidade;

XXV – o FNDE divulgará a transferência dos recursos nanceiros des na-
dos ao PNAE no portal  www.fnde.gov.br;

XXVI – é de responsabilidade da EEx. o acompanhamento das transfe-
rências nanceiras efetuadas pelo FNDE no âmbito do PNAE, de forma a garan r a 
aplicação tempes va dos recursos creditados; e

XXVII – é vedado à EEx. transferir os recursos nanceiros de que trata 
este inciso para conta diversa daquela aberta pelo FNDE, exceto nos casos em que:

a) o FNDE abrir nova conta;
b) a EEx. transferir os recursos diretamente às UEx., às escolas lantrópi-

cas, inclusive comunitárias e confessionais, conforme art. 9º desta Resolução; e
c) o pagamento direto ao fornecedor ocorrer por transferência eletr nica 

iden cada.

Seção II 
Da Reversão e Devolução de Valores ao FNDE

Art. 39 Ao FNDE é facultado descontar, estornar ou bloquear, conforme 
o caso, valores creditados na conta corrente da EEx., mediante solicitação direta ao 
agente nanceiro depositário dos recursos, nas seguintes situações:
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I – ocorrência de depósitos indevidos;
II – determinação do Poder Judiciário ou requisição do Ministério Público;
III – constatação de irregularidades na execução do Programa; e
IV – constatação de incorreções nos dados cadastrais das contas correntes.
Parágrafo único. Inexis ndo saldo su ciente na conta corrente para efe-

var o estorno e não havendo a previsão de repasses a serem efetuados, a EEx. cará 
obrigada a res tuir os recursos ao FNDE no prazo de cinco dias úteis a contar do rece-
bimento da no cação, observado o disposto no ar go seguinte.

Art. 40 As devoluções de recursos nanceiros referentes ao PNAE, inde-
pendente do fato gerador que lhes deram origem, deverão ser efetuadas em agência 
do Banco do Brasil S/A, mediante u lização da Guia de Recolhimento da União - GRU, 
disponível em www.fnde.gov.br (no menu “Serviços ), na qual deverão ser indicados a 
razão social, o CNPJ da EEx. e ainda:

I – se a devolução ocorrer no mesmo ano do repasse dos recursos às 
EEx., deverão ser u lizados os códigos 153173 no campo “Unidade Gestora , 15253 no 
campo “Gestão , 66666-1 no campo “Código de Recolhimento  e o código 212198001 
no campo “Número de Referência ; ou

II – se a devolução for decorrente de repasse às EEx. ocorrido em anos 
anteriores ao da emissão da GRU, deverão ser u lizados os códigos 153173 no campo 
“Unidade Gestora , 15253 no campo “Gestão , 18858-1  no campo “Código de Recolhi-
mento  e o código 212198001  no campo “Número de Referência .

§1º Nos casos em que a EEx. receber os recursos do PNAE em conta 
corrente aberta na Caixa Econ mica Federal, a devolução de que trata o caput deste 
ar go deverá ser realizada por meio de Transferência Eletr nica Disponível - TED ou 
Documento de Ordem de Crédito - DOC para a agência 1607-1, conta corrente 170.500-
8, com os seguintes códigos:

I – 1531731525366666-1, no campo “nome do des natário , se a devo-
lução ocorrer no mesmo ano do repasse dos recursos às EEx.; ou

II – 1531731525318858-1, no campo “nome do des natário , se a devo-
lução for decorrente de repasse ocorrido em anos anteriores ao da devolução.

§2º Para fins do disposto nos incisos I e II do caput deste ar go, consi-
dera-se ano de repasse aquele em que foi emi da a respec va ordem bancária pelo 
FNDE, disponível em www.fnde.gov.br.

§3º Os valores referentes às devoluções de que trata este artigo deverão 
ser informados no Sistema de Gestão de Prestação de Contas – SiGPC Contas Online, 
por meio dos respectivos códigos da identificação do depósito de devolução.

§4º Eventuais despesas bancárias decorrentes das devoluções de que 
trata este artigo correrão às expensas da EEx. e não poderão ser lançadas na prestação 
de contas do Programa.

§5º As devoluções referidas nesta Resolução deverão ser atualizadas 
monetariamente pelo Índice do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic, 
até a data em que for realizado o recolhimento, e a quitação ou a suspensão da 
inadimplência se dará com a suficiência do valor recolhido, em conformidade com o 
Sistema Débito do Tribunal de Contas da União, disponível em http://contas.tcu.gov.
br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces.
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Seção III 
Da Suspensão e do Restabelecimento dos Repasses do Programa

Art. 41 É facultado ao FNDE suspender o repasse dos recursos do PNAE 
quando os Estados, o Distrito Federal e os Municípios:

I – não cons tuírem o respec vo CAE ou deixarem de sanar suas pen-
dências, no prazo es pulado pelo FNDE a contar da data da no cação, visando ao seu 
pleno funcionamento;

II – não apresentarem a prestação de contas dos recursos anteriormente 
recebidos nas formas e prazos estabelecidos nos arts. 44 e 45;

III – não apresentarem as jus ca vas a que se referem o art. 47 ou estas 
não forem aceitas pelo FNDE;

IV – não executarem o Programa de acordo com as legislações per nen-
tes; e/ou

V – não ob verem a aprovação da prestação de contas pelo FNDE.
Parágrafo único. Ocorrendo a suspensão prevista neste ar go, os Esta-

dos, o Distrito Federal e os Municípios deverão garan r a oferta da alimentação escolar, 
de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 17 da Lei nº 11.947/2009.

Art. 42 O restabelecimento do repasse dos recursos do PNAE às EEx. 
ocorrerá quando:

I – a prestação de contas dos recursos recebidos for apresentada nas 
formas previstas no art. 45 desta Resolução;

II – sanadas as irregularidades mo vadoras da rejeição das contas ou que 
implicaram medida de exceção para recuperação de créditos não quitados;

III – regularizadas as situações que mo varam a suspensão dos repasses 
com base no inciso IV do art. 41 desta Resolução;

IV – aceitas as jus ca vas de que trata o §2º do art. 47 desta Resolução; 
e/ou

V – mo vado por decisão judicial.
§1º A EEx. fará jus aos pagamentos das parcelas a partir do mês em que a 

documentação de que tratam os incisos I a V deste artigo for protocolizada ou inserida 
nos sistemas do FNDE.

§2º Ao restabelecer os repasses do PNAE, na forma prevista neste artigo, 
o FNDE, após análise de cada caso específico, poderá repassar os recursos financeiros 
do período referente à suspensão de que trata o art. 41 desta Resolução.

§3º Para subsidiar a análise de que trata o parágrafo anterior, a EEx. 
deverá enviar ao FNDE parecer do CAE assinado pela maioria absoluta dos membros 
titulares, atestando o fornecimento da alimentação escolar durante o período da sus-
pensão dos recursos, bem como a ata da reunião extraordinária realizada para discus-
são do assunto.

§4º A suspensão do repasse poderá ser revista pelo FNDE a qualquer 
tempo, inclusive no que diz respeito à retroação das parcelas não repassadas, na forma 
prevista no inciso I do art. 41, motivada pelo não cumprimento do §9º do art. 34, 
desde que a EEx. encaminhe ao FNDE a documentação comprobatória da indicação e 
nomeação dos membros do CAE, bem como a ata de eleição do Presidente e do Vice-
Presidente.

§5º A retroação das parcelas de que trata o parágrafo anterior ficará 
restrita ao mês em que ocorrer a efetiva constituição do CAE.
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§6º uando o restabelecimento do repasse a que se refere este artigo 
ocorrer após o envio de Tomada de Contas Especial ao Tribunal de Contas da União – 
TCU, o FNDE, por meio de Diretoria Financeira, deverá providenciar o encaminhamento 
da documentação recebida ao TCU, 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 EEx.

Art. 43 Ocorrendo a suspensão prevista no art. 41, ca o FNDE autoriza-
do a realizar, em conta especí ca, o repasse dos recursos equivalentes, pelo prazo de 
180 dias, diretamente às UEx., conforme previsto no art. 38 desta Resolução, corres-
pondentes às escolas a ngidas, para fornecimento da alimentação escolar, dispensan-
do-se o procedimento licitatório para aquisição emergencial dos gêneros alimen cios, 
man das as demais regras estabelecidas para execução do PNAE, inclusive quanto à 
prestação de contas.

Parágrafo único. Decorridos os 180 dias de que trata este ar go, a EEx. 
que não regularizar as pendências rela vas ao PNAE perante o FNDE terá os recursos 
suspensos.

CAPÍTULO IX 
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA

Art. 44 A prestação de contas a ser realizada pela EEx., conforme Re-
solução nº 2, de 18 de janeiro de 2012 e suas alterações, consiste na comprovação 
do a ngimento do objeto e do obje vo do Programa, quanto aos recursos nanceiros 
repassados de cada exercício e ao cumprimento dos aspectos técnicos.

§1º Entende-se como objeto, para fins desta Resolução, a aquisição de 
gêneros alimentícios.

§2º Os recursos financeiros tratados no caput deste ar go incluem os da 
delegação de rede, os saldos reprogramados de exercícios anteriores e os rendimentos 
de aplicação nanceira auferidos.

Art. 45 O prazo para a EEx. prestar contas no Sistema de Gestão de Pres-
tação de Contas – SiGPC Contas Online será até 15 de fevereiro do exercício subsequen-
te ao do repasse, cabendo ao CAE emi r o parecer conclusivo sobre a prestação de 
contas no Sistema de Gestão de Conselhos – SIGECON Online até 31 de março.

§1º Os registros realizados no SiGPC Contas Online estarão disponíveis 
no SIGECON Online para o acompanhamento do CAE durante o exercício.

§2º A emissão do parecer conclusivo pelo CAE será efetivada após o 
envio da prestação de contas pela EEx, obedecidos os prazos citados no caput deste 
ar go.

§3º A análise financeira da prestação de contas pelo FNDE é de 
competência da Diretoria Financeira e a responsabilidade pela análise técnica caberá à 
Diretoria de Ações Educacionais.

§4º O FNDE, ao analisar o parecer conclusivo do CAE, adotará os 
procedimentos previstos no art. 5º da Resolução nº 2/2012.

§5º Na hipótese de divergência com os dados informados no parecer 
conclusivo do CAE ou identificada a ausência de documentos exigidos, o FNDE notificará 
a EEx. para, no prazo de 45 dias, providenciar a regularização da prestação de contas 
ou o recolhimento dos recursos devidamente atualizados.



223

§6º O CAE será comunicado pelo FNDE no caso de recolhimento dos 
recursos.

§7º Sanadas as ocorrências a que se refere o §5º deste artigo, o FNDE 
aprovará a prestação de contas da EEx.

§8º Esgotado o prazo estabelecido no §5º deste artigo sem que a EEx. 
regularize suas pendências, o FNDE não aprovará a prestação de contas.

§9º uando a prestação de contas não for enviada ao FNDE, este 
notificará a EEx. e estabelecerá o prazo de 45 dias para o seu envio ou o recolhimento 
dos recursos devidamente atualizados, sem prejuízo da suspensão dos repasses de que 
trata o art. 41.

§10 Caso a prestação de contas não seja registrada e enviada no prazo 
estabelecido no parágrafo anterior ou não venha a ser aprovada, total ou parcialmente, 
o FNDE adotará as medidas de exceção visando à recuperação dos créditos, conforme 
prevê a Instrução Normativa TCU nº 71, de 28 de novembro de 2012.

§11 A EEx. deverá manter em seus arquivos, em boa guarda e organização, 
pelo prazo de vinte anos, a partir da aprovação da prestação de contas anual do FNDE/
MEC, pelo TCU:

I – os documentos referentes à prestação de contas;
II – os termos de recebimento da agricultura familiar e as guias de re-

messa de alimentos emi dos em nome da contratante e iden cadas com o nome do 
Programa/FNDE; e

III – os comprovantes de pagamentos efetuados com os recursos nan-
ceiros transferidos à conta do PNAE, ainda que a execução esteja a cargo das respec -
vas escolas.

§12 Os documentos de que tratam os incisos I a III do parágrafo anterior 
deverão ser disponibilizados, sempre que solicitado, ao TCU, ao FNDE, ao Sistema de 
Controle Interno do Poder Executivo Federal e ao CAE.

§13 Os dados relativos às notas fiscais de aquisição de gêneros 
alimentícios deverão ser registrados no SiGPC Contas Online durante o mesmo exercício 
da execução dos recursos pela EEx. para acompanhamento do FNDE e do CAE.

§14 Os registros mencionados no parágrafo anterior sobre a execução 
parcial do Programa devem ser lançados no SiGPC Contas Online pelo menos uma vez, 
até 31 de agosto do mesmo exercício, relativos ao primeiro semestre, e a qualquer 
tempo, durante os meses seguintes, referentes ao segundo semestre.

§15 Os lançamentos parciais de aquisição devem incluir as especificações 
dos gêneros alimentícios, conforme classificação informada no portal do FNDE, em 
www.fnde.gov.br, suas quantidades e os valores.

Art. 46 O gestor, responsável pela prestação de contas, será responsa-
bilizado civil, penal e administra vamente, caso insira ou facilite a inserção de dados 
falsos, altere ou exclua indevidamente dados no SiGPC Contas Online com o m de 
obter vantagem para si ou para outrem ou para causar dano.  

Art. 47 A EEx. que, por mo vo de força maior ou caso fortuito, não apre-
sentar ou não ver aprovada a prestação de contas, deverá apresentar as devidas jus-

ca vas ao FNDE.
§1º Considera-se caso fortuito ou de força maior, dentre outros, a falta 

ou a não aprovação, no todo ou em parte, da prestação de contas, por dolo ou culpa 
de gestores anteriores.
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§2º As justificativas a que se refere o caput deste ar go deverão ser, 
obrigatoriamente, apresentadas pelo gestor que es ver no exercício do cargo em que 
for levantada a omissão ou a irregularidade pelo FNDE, acompanhadas, necessaria-
mente, de cópia de Representação protocolizada no respec vo órgão do Ministério 
Público, para adoção das providências cíveis e criminais de sua competência.

§3º É de responsabilidade do gestor sucessor a instrução obrigatória da 
Representação, nos moldes legais exigidos, a ser protocolizada no Ministério Público 
com, no mínimo, os seguintes documentos:

I – qualquer documento disponível referente à transferência dos recursos;
II – relatório das ações empreendidas com os recursos transferidos;
III – quali cação do ex-gestor, inclusive com o endereço atualizado, se 

houver;
IV – documento que comprove a situação atualizada da EEx. perante o 

FNDE, por meio do portal do FNDE; e
V – extratos bancários da conta corrente especí ca, inclusive os de apli-

cação no mercado nanceiro, se houver.
§4º A representação de que trata o §2º deste artigo dispensa o gestor 

atual da EEx. de apresentar ao FNDE as certidões relativas ao prosseguimento da 
medida adotada.

§5º Na hipótese de não serem apresentadas ou aceitas as justificativas 
de que trata este artigo, o FNDE adotará as medidas de exceção visando à recuperação 
dos créditos, conforme prevê a Instrução Normativa TCU nº 71/2012, em desfavor 
do gestor em exercício, na qualidade de corresponsável pelo dano causado ao erário, 
quando se tratar de omissão da prestação de contas cujo prazo para apresentação ao 
FNDE tiver expirado em sua gestão.

CAPÍTULO X 
DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Art. 48 A scalização da gestão e da aplicação dos recursos nanceiros 
provenientes do PNAE compete ao FNDE, ao órgão de controle interno do Poder Exe-
cu vo Federal, ao TCU e ao CAE, em conjunto com os demais entes responsáveis pelos 
sistemas de ensino, mediante a realização de auditorias e/ou análise dos processos que 
originarem as prestações de contas.

§1º O FNDE realizará nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, 
a cada exercício financeiro, auditagem da gestão e da aplicação dos recursos 
financeiros do PNAE, por sistema de amostragem, podendo, para tanto, requisitar o 
encaminhamento de documentos e demais elementos que julgar necessários, bem 
como realizar fiscalização ou delegar esta competência a outro órgão ou entidade.

§2º Os órgãos e entidades referidos no caput deste ar go poderão cele-
brar convênios, acordos ou outros instrumentos congêneres, em regime de mútua co-
operação, para auxiliar e aperfeiçoar o controle da gestão e da aplicação dos recursos 

nanceiros do PNAE.

CAPÍTULO XI 
DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Art. 49 O monitoramento consiste em um processo permanente de le-
vantamento de dados, de análise e sistema zação de informações e de veri cação do 
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andamento da execução do Programa que visa corrigir possíveis distorções, aprimorar 
a gestão e subsidiar a sua avaliação.

Parágrafo único. O processo de monitoramento do Programa dar-se-á 
por amostragem, nas En dades Executoras e/ou nas Unidades Executoras.

Art. 50 A avaliação do PNAE dar-se-á mediante análise das informações 
coletadas por meio do monitoramento, das assessorias técnicas, das pesquisas e dos 
pareceres técnicos, de modo a veri car se foram a ngidos o objeto, o obje vo e as 
metas do Programa.

Parágrafo único. O FNDE poderá celebrar convênios ou acordos, em regi-
me de cooperação, para auxiliar e o mizar o controle do Programa, conforme disposto 
no parágrafo único, do art. 9º, da Lei nº 11.947/2009.

CAPÍTULO XII 
DA DENÚNCIA

Art. 51 ualquer pessoa sica, associação ou sindicato, assim como de-
mais pessoas jurídicas que representem a sociedade no controle da gestão pública, é 
parte legí ma para denunciar irregularidades ou ilegalidades na execução do PNAE 
perante o FNDE.

§1º A denúncia deverá conter:
I – a descrição do fato com o maior número de informações possíveis 

para que seja apurada a provável irregularidade ou ilegalidade; e
II – a iden cação do órgão da Administração Pública e do responsável 

pela prá ca da irregularidade ou ilegalidade, bem como o local e a data provável do 
ocorrido.

§2º Ficará assegurado o sigilo quanto aos dados do denunciante.

Art. 52 As denúncias des nadas ao FNDE deverão ser encaminhadas à sua 
Ouvidoria, no seguinte endereço: Setor Bancário Sul, uadra 2, Bloco F, Edi cio FNDE, 
Brasília, DF, CEP 70070-929, ou para o endereço eletr nico ouvidoria fnde.gov.br.

Art. 53 Acolhida a denúncia formalmente iden cada na execução do 
PNAE, o FNDE adotará as providências que julgar cabíveis.

CAPÍTULO XIII 
DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO

Art. 54 O PNAE atenderá aos alunos inscritos no Programa Mais Educa-
ção em consonância com os critérios estabelecidos pela Secretaria de Educação Básica 
– SEB/MEC, consoante o §4º do art. 5º da Lei nº 11.947/2009.

Art. 55 As EEx. que possuam escolas que par cipem do Programa Mais 
Educação, conforme previsto no Decreto nº 7.083, de 27 de janeiro de 2010, deverão 
cumprir os seguintes critérios para que possam ser atendidas com recursos nanceiros 
do PNAE previstos nesta Resolução:

I – ter nutricionista que assuma a responsabilidade técnica do Programa;
II – possuir cozinhas e refeitórios adequados para o fornecimento de, no 

mínimo, três refeições diárias; e
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III – inserir em seu plano pedagógico o tema Segurança Alimentar e Nu-
tricional, especialmente quanto à Alimentação Saudável e Adequada, correlacionada 
com a alimentação escolar.

Art. 56 O cardápio da alimentação escolar, sob a responsabilidade dos Es-
tados, do Distrito Federal e dos Municípios, será elaborado por nutricionista habilitado, 
de modo a suprir, no mínimo, 70% (setenta por cento) das necessidades nutricionais 
diárias dos alunos bene ciados, durante sua permanência mínima de 7h (sete horas) 
em sala de aula.

Art. 57 O atendimento aos bene ciários deste Programa será realizado 
por meio da transferência de recursos nanceiros pelo FNDE, à conta do PNAE, para a 
oferta de, no mínimo, três refeições diárias aos alunos bene ciados na forma estabele-
cida no art. 54 desta Resolução.

Parágrafo único. A liberação periódica de recursos nanceiros pelo FNDE, 
diretamente à EEx., terá como base o início da execução do Programa Mais Educação, 
conforme as informações do Censo Escolar/INEP do ano anterior ao do atendimento e 
as repassadas pela SEB/MEC.

Art. 58 Aplica-se ao Programa Mais Educação todos os disposi vos desta 
Resolução, no que couber.

CAPÍTULO XIV 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 59 As legislações provenientes das EEx. sobre o PNAE devem estar 
em consonância com o disposto nas legislações previstas nas normas de execução so-
bre o Programa.

Art. 60 A equipe técnica do PNAE desenvolverá material e apoiará a pro-
moção de cursos de capacitação e /ou formação visando a melhor operacionalização 
do Programa e atuação do CAE.

Parágrafo único. Cabe às EEx., em parceria com o FNDE, realizar a capa-
citação dos envolvidos na execução do PNAE e no controle social, conforme o disposto 
no inciso IV do art. 17 da Lei nº 11.947/09.

Art. 61 A forma de transferência, movimentação e prestação de contas 
dos recursos nanceiros devidos à rede federal de educação básica, processar-se-á de 
acordo com o disposto na Resolução CD/FNDE nº 31, de 1º de julho de 2011.

Art. 62 As despesas realizadas com recursos do PNAE deverão ser com-
provadas mediante documentos scais originais ou equivalentes, na forma da legisla-
ção à qual a EEx. es ver vinculada.

Parágrafo único. Os documentos de que trata este ar go deverão ser 
emi dos em nome da EEx. e iden cados  com o nome do FNDE e do Programa.

Art. 63 Excepcionalmente, a critério do FNDE, poderão ser aceitos docu-
mentos enviados via fac-símile ou meio eletr nico, condicionados à apresentação dos 
originais ou cópia auten cada em prazo não superior a quinze dias da data da trans-



227

missão, sob pena de serem considerados como não pra cados os atos fundamentados 
nas peças não subs tuídas.

Art. 64 Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Resolução, excluir-
-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento e considerar-se-ão os dias consecu-

vos, exceto quando for expressamente disposto em contrário.
Parágrafo único. Os prazos a que se refere este ar go só iniciam e ven-

cem em dia de expediente no FNDE.

Art. 65 A solicitação de prorrogação de prazo somente será analisada se 
apresentada tempes vamente ao FNDE, podendo ser concedido novo prazo, por igual 
período da no cação original, caso seja veri cada a per nência da fundamentação.

Art. 66 O FNDE poderá rmar Acordos de Cooperação Técnica Internacio-
nal obje vando as transferências de tecnologias sociais sobre a Alimentação Escolar, 
de modo a promover a interação com países, organismos e ins tuições internacionais.

Art. 67 O FNDE poderá fomentar Centros Colaboradores em Alimentação 
e Nutrição do Escolar, centros ou núcleos de referência em alimentação escolar, ou 
parcerias por meio de projetos, com órgãos ou en dades públicas, en dades sem ns 
lucra vos, en dades privadas, ins tuições e en dades de ensino e pesquisa e associa-
ções técnico-cien cas, para que possam prestar apoio ao PNAE, no âmbito nacional 
e/ou internacional.

Art. 68 Deve o gestor zelar pelo cumprimento desta norma.

Art. 69 As aquisições realizadas no âmbito do PNAE visam contribuir para 
o desenvolvimento local e sustentável, conforme a Lei nº 11.947/2009.

Art. 70 Os casos omissos ou excepcionais serão analisados pelo FNDE.

Art. 71 Os Anexos e os Formulários de que trata esta Resolução estão 
disponíveis no sí o www.fnde.gov.br.

Art. 72 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, re-
vogando-se a Resolução CD/FNDE nº 38, de 16 de julho de 2009, e outras disposições 
em contrário.

 R   F R
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ANEXO I
(MODELO)

NOME DA PREFEITURA

TERMO DE ANUÊNCIA

Eu,........................................................., nacionalidade .......................
..............., portador do CPF nº .................................., Carteira de Iden dade  nº ......
.........................., expedida por ............................., residente e domiciliado na cidade  
............................ , Prefeito(a) Municipal de .........................../......, no uso das atribui-
ções legais que me foram conferidas e sob as penalidades da Lei, e tomando por base o 
Art. 7º da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, estou de acordo com a delegação que 
me foi conferida pela Secretaria de Educação do Estado ................................, assumin-
do perante o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, o compromisso 
de atender aos alunos matriculados nos estabelecimentos estaduais de ensino localiza-
dos na área de jurisdição do Município, no Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE), conforme assinalado abaixo:

 

.....................................................,                  ............/............................./................
 (Nome do Município/UF) (data)
 

.....................................................................................................................
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ANEXO II

NUTRICIONISTA

O cadastro do nutricionista responsável técnico pelo Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE), conforme prevê o §4º do art. 13 desta Resolução, de-
verá ser efe vado, conforme se segue:

 por meio de formulário especí co, disponível em www.fnde.gov.br, 
na página da Alimentação Escolar <alimentação e nutrição>, <for-
mulário de cadastro do nutricionista>, tanto responsável técnico 
(RT) como do quadro técnico ( T), o qual será devidamente preen-
chido e assinado pelo(s) nutricionista(s), responsável-técnico, com 
o respec vo carimbo de iden cação e, ainda, com a anuência ex-
pressa (assinatura) do gestor responsável pela En dade Executora.

O documento acima citado, original ou cópia auten cada, deverá ser en-
caminhado a esta Autarquia, sendo de inteira responsabilidade do nutricionista e do 
gestor responsável pela EE pelas informações declaradas.

ualquer solicitação de alteração de dados cadastrais con dos no For-
mulário de Cadastro do Nutricionista, este deverá ser enviado para o endereço eletr -
nico ins tucional da COTAN <cotan fnde.gov.br> ou ainda por contato telef nico (61) 
2022-5663/-5662/-5664/-5649.

Para excluir os dados correspondentes ao nutricionista responsável-téc-
nico pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do cadastro do FNDE, o 
pro ssional juntamente com a En dade Executora (Estados, Distrito Federal e Muni-
cípios) deverá solicitar o cialmente ao FNDE, por meio do encaminhamento de uma 
declaração, original ou cópia auten cada, com as seguintes informações:

 data do término do contrato;
 assinatura do nutricionista, nome legível ou carimbo;
 anuência formal do gestor responsável, com nome legível e cargo ou 

carimbo, conforme modelo anexo.
 caso não seja possível a assinatura do nutricionista ou do 

gestor, a declaração de desvinculação poderá ser enviada ao FNDE contendo -
 da ausência da assinatura,  que comprovem o 

afastamento do pro ssional (Exemplos: rescisão de contrato, exoneração, registro do 
término do período  carteira de trabalho, etc.) por qualquer uma das partes (pro ssio-
nal ou gestor).
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RESPONSABILIADE TÉCNICA (RT)
CADASTRO DO NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PNAE

   (RT)
CPF*

Nome Completo * 

Fone (Fixo)* (     )                                        Celular (       )                                   fax  (          )                                 EMAIL

  

CEP* Endereço (Rua, Avenida, ou Praça)* Bairro* UF* Município*

Complemento

Termo   
Eu, __________________________________________________________________, venho por meio deste 
informar que sou responsavel técnico(a) do Programa Nacional de Alimentação Escolar no âmbito do (Município/
Estado)____________________________________, a par r da data de* _____/_____/_____, desempenhando minhas 
a vidades em conformidade com o Código de Ética vigente (Resolução CFN nº 334/2004). Comprometo-me a cumprir e fazer 
cumprir o estabelecido na regulamentação do exercício pro ssional do Nutricionista, através de Leis, Decretos ou Resoluções e, 
bem como, assumo a responsabilidade pela veracidade das informações disponibilizadas neste formulário.

UF*    CRN* Região *

                                                         (       ) Concurso                               (       ) Cargo de Con ança
Carga  
(       ) Contrato de Prestação de serviço com  E.E                                                 Outro. Especi que:___________________

     (    )     - SEDUC (     )

        

CEP Endereço   (Rua, Avenida, ou Praça) Bairro UF Município

Complemento

Fone (Fixo) (     ) Fax (     ) E-mail

   no   (   )  (   )
_______________________________________________________

 e    (RT)

De acordo em: ________/__________/______

_________________________________________________________

Assinatura do Prefeito ou Secretário de Educação

(Nome  e     

OBS:
*O preenchimento de todos os campos com asterisco são  devendo ser redigido de forma legível;
Este formulário só será válido com a assinatura e carimbo do Nutricionista, seguida da assinatura do Prefeito ou Secre-
tário de Educação;
O envio do formulário é obrigatório para que possa ser anexado ao processo do Município/Estado, divulgado no site do 
FNDE.
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FORMULÁRIO PARA QUADRO TÉCNICO (QT)

CADASTRO DO UADRO TÉCNICO DE NUTRICIONISTA DO PNAE

   (QT)

CPF*  

Nome  Completo* 

Fone  (Fixo)*
(         )                                               

Celular 
(         )

Fax
(         )

E-mail*

 

CEP* Endereço  (Rua,  Avenida,  ou  Praça)* Bairro* UF* Município*

Complemento

UF*       CRN/Região* Data  de  vinculação*
_____/____/______

        (           ) Concurso                                  (             )
Cargo  de  Con ança                                                       Carga    
(           ) Contrato  de  Prestação  de  serviço com E.E   Outro. Especi que:___________________

    (     )     - SEDUC (      )

    

CEP Endereço   (Rua,  Avenida,  ou  Praça) Bairro UF Município

Complemento

Fone  (Fixo)
(         )

Fax
(         )

E-mail

   no   (   )  (   )

_______________________________________________________
 e    (QT)

De acordo em: ________/__________/______

_________________________________________________________
Assinatura do Prefeito ou Secretário de Educação
(Nome  e     

OBS:
*O preenchimento de todos os campos com asterisco são OBRIGATÓRIOS devendo ser redigido de forma le-
gível;
Este formulário só será válido com a assinatura e carimbo do Nutricionista, seguida da assinatura do Prefei-
to ou Secretário de Educação;
O envio do formulário é obrigatório para que possa ser anexado ao processo do Município/Estado, divulga-
do no site do FNDE.
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Papel mbrado da En dade Executora

DECLARAÇÃO DE DESVINCULAÇÃO

Eu, ___________________________________________________ , 
CPF____________-_____, CRN nº __________________, ______ Região, declaro 
que, a par r da data de ___/___/___, por mo vo(s) _____________, me desligo das 
incumbências a mim atribuídas como responsável-técnico do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE) no (Município/Estado) de ____________.

Em,        de                    de         .

___________________
Assinatura do nutricionista

(nome legível ou carimbo de iden cação)

De acordo.

Em,           de                de             .

________________________________
Assinatura do gestor municipal ou estadual
 (nome legível ou carimbo de iden cação)
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ANEXO IV

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR  
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Iden cação da proposta de atendimento ao edital/chamada pública nº-----------

1. Nome do Proponente 2. CNPJ

3. Endereço 4. Município 5. CEP

6. Nome do representante legal 7. CPF 8.DDD/Fone

9. Banco 10. Nº da Agência 11. Nº da Conta Corrente

1. Nome do Proponente 

3. Endereço 4. Município 5. CEP

7. CPF 8. DDD/Fone

 1. Nome 2. CPF 3. DAP 4. Nº da Agência 5. Nº da Conta 
Corrente
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1. Nome da En dade 2. CNPJ 3. Município

4. Endereço 5. DDD/Fone

6. Nome do representante e e-mail 7. CPF

 

 1. Iden cação do 
agricultor familiar 2. Produto 3. Unidade 4. uan dade 5. Preço/

Unidade 6. Valor Total 

Nome

CPF

Nº DAP     Total agricultor

Nome      

CPF      

Nº DAP     Total agricultor

 Nome      

CPF      

Nº DAP     Total agricultor

Nome      

CPF      

Nº DAP     Total agricultor

Nome      

CPF      

Nº DAP     Total agricultor
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 1. Produto 2. Unidade 3. uan dade 4. Preço/Unidade 5. Valor Total  
por Produto

      

      

      

      

      

      

      

     

 

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem 
com as condições de fornecimento.

Local e Data:

_______________________________________
Assinatura do Representante do Grupo Formal

CPF:

Fone/E-mail:

 

Local e 
Data: Agricultores Fornecedores do Grupo Informal Assinatura
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ANEXO V

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

TERMO DE COMPROMISSO

Eu, ________________________________, nacionalidade ___________, 

estado civil _______________, portador do CPF nº ___________________________, 

carteira de iden dade nº ________________, expedida pelo (a) _________ UF _____, 

residente e domiciliado à _________________________________________________,

nº _______, Bairro _________________________na cidade de _________________, 

UF______, Prefeito do Município de _____________________________________ 

UF______, no uso das atribuições legais que me foram conferidas e sob as penalidades 

da Lei, assumo perante o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/FNDE o 

compromisso de:

I - determinar que a Secretaria ou Departamento de Saúde, ou órgão 

similar, e Secretaria de Agricultura desse Município, exerça a inspeção sanitária dos 

alimentos u lizados no Programa Nacional de Alimentação Escolar.

II - autorizar que a Secretaria ou Departamento de Saúde, ou órgão simi-

lar, e Secretaria de Agricultura desse Município estabeleça parceria com a Secretaria de 

Saúde e Secretaria de Agricultura do Estado, ou órgão similar, para auxiliar no cumpri-

mento dessa atribuição.

_______________________________________

Local e Data

_______________________________________________________

Nome, assinatura e carimbo do dirigente da En dade Executora
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ANEXO V

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

TERMO DE COMPROMISSO

Eu, ________________________________, nacionalidade ___________, 
estado civil _______________, portador do CPF nº ___________________________, 
carteira de iden dade nº ________________, expedida pelo (a) _________ UF _____, 
residente e domiciliado à _________________________________________________,
nº _______, Bairro _________________________na cidade de _________________, 
UF______, Governador do Estado de ________________________________ (ou do 
Distrito Federal) no uso das atribuições legais que me foram conferidas e sob as pena-
lidades da Lei, assumo perante o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/
FNDE o compromisso de determinar que a Secretaria de Educação estabeleça parceria 
com a Secretaria de Saúde, ou órgão similar, e Secretaria de Agricultura do Estado ou 
do Distrito Federal e, quando for o caso, dos Municípios, para realizar a inspeção sanitá-
ria dos alimentos u lizados no Programa Nacional de Alimentação Escolar nas escolas 
de sua rede.

_______________________________________
Local e Data

______________________________________________________
Nome, assinatura e carimbo do dirigente da En dade Executora

NOTAS:
Encontram-se na Col. Leg. Fed. de Ens. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Cons tuição Federal à pág. 25 do vol. 15;
Lei nº 5.537/68 à pág. 362 do vol. 1;
Lei nº 8.666/93 à pág.36 do vol. 20/21;
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Lei nº 9.608/98 à pág. 51 do vol. 25;
Lei nº 11.947/09 à pág. 35 do vol. 36; 
Lei nº 10.520/02 à pág. 50 do vol. 29;
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Decreto nº 7.083/10 à pag. 65 do vol. 39;
Decreto nº 7.507/11 à pág. 54 do vol. 38;
Decreto nº 7.611/11 à pág. 64 do vol. 38;
Resolução CD/FNDE nº 31/03 à pág. 411 do vol. 30.
Resolução CD/FNDE nº 2/12 à pág. 511 do vol. 39.

______________________________

ispõe sobre a des na o de recursos nanceiros, nos moldes operacionais e 
regulamentares do rograma inheiro ireto na scola , s escolas p blicas 

dos stados e do istrito Federal de ensino médio selecionadas pelas respec vas 
secretarias de educa o que aderirem ao rograma nsino édio novador ro , 

com vistas a apoiar e fortalecer o desenvolvimento de propostas curriculares 
inovadoras nesse n vel de ensino

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Cons tuição Federal de 1988.
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998.
Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009.
Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011.
Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.
Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007.
Decreto nº 7.083, de 27 de janeiro de 2010.
Resolução nº 47, de 1 de setembro de 2011, do Conselho Delibera vo 

do FNDE.
Portaria Ministerial nº 971, de 9 de outubro de 2009, do Ministério da 

Educação.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 7º, § 1º, da Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, e pelo art. 14, incisos I e II, 
do Anexo I do Decreto nº 7.691, de 2 de março de 2012, e pelos arts. 3º, incisos I e II, 
e 6º, inciso IV, do Anexo da Resolução nº 31, de 30 de setembro de 2003, neste ato re-
presentado pelo Secretário-Execu vo do Ministério da Educação, conforme deliberado 
na Reunião Extraordinária do Conselho Delibera vo do Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação, realizada no dia 31 de maio de 2012, com fulcro no art. 4º, § 2º, 
do referenciado Decreto, e:

CONSIDERANDO a necessidade de apoiar os sistemas de ensino público 
na operacionalização de ações voltadas ao Redesenho Curricular, em consonância com 
as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, aprovadas pelo Conse-
lho Nacional de Educação;

CONSIDERANDO a necessidade de promover ações compar lhadas, com 
os Estados e o Distrito Federal, para melhoria do ensino médio e a perspec va de uni-
versalização do acesso e permanência de todos os adolescentes de 15 a 17 anos nesta 
etapa da educação básica;
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CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer ações conjuntas entre os 
entes federados, que propiciem novas organizações curriculares para o ensino médio, 
compa veis com as perspec vas da sociedade contemporânea e com os anseios dos 
jovens e adultos;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer polí cas compar lhadas, 
para a ampliação dos espaços educa vos no contexto das unidades escolares, que pos-
sibilitem ar culações entre o mundo do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura, 
como pressuposto à implantação grada va da educação em tempo integral;

RESOLVE “AD REFERENDUM :

Art. 1º Autorizar a des nação de recursos nanceiros de custeio e ca-
pital, nos moldes operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Direto na Es-
cola (PDDE), às escolas públicas dos Estados e do Distrito Federal que possuam alu-
nos matriculados no ensino médio registrados no censo escolar do ano anterior ao do 
atendimento, selecionadas pelas respec vas secretarias de educação que aderirem ao 
Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI), com vistas a apoiar o desenvolvimento de 
propostas curriculares inovadoras nessa etapa de ensino.

§ 1º As Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal, após 
formalizada a adesão ao Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI), apresentarão 
à Secretária de Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC), o Plano de 
Atendimento Global, com a síntese dos Projetos de Redesenho Curricular aprovados, 
referentes às escolas de suas respectivas jurisdições que tenham aderido ao 
programa.

§ 2º uando da seleção prevista no parágrafo anterior as respectivas 
Secretarias de Educação deverão observar os seguintes critérios:

I – necessidade de estabelecimento de ações conjuntas para melhoria da 
qualidade do processo de ensino-aprendizagem e o consequente redesenho curricular 
das escolas;

II – existência de estrutura curricular e ambientes escolares que possibili-
tem a ampliação do tempo do aluno na escola, extensiva, grada vamente, à educação 
em tempo integral;

III - capacidade de ar culação com outras ins tuições e polí cas públicas, 
como forma de ampliação dos espaços educa vos e de aperfeiçoamento dos docentes;

IV - capacidade para aprimorar o atendimento escolar voltado às especi-
cidades dos estudantes do turno noturno; e

V - escolas que desenvolvam no ensino fundamental o Programa Mais 
Educação.

§ 4º Os Projetos de Redesenho Curricular deverão contemplar ações 
com a indicação das correspondentes previsões de despesas, bem como informações 
pertinentes, nos seguintes macrocampos:

I- Acompanhamento Pedagógico (Linguagens, Matemá ca, Ciências da 
Natureza e Ciências Humanas);

II- Leitura e Letramento ;
III- Iniciação Cien ca e Pesquisa;
IV- Línguas Adicionais/Estrangeiras;
V- Cultura Corporal;
VI- Produção e Fruição das Artes;
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VII- Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital;
VIII- Par cipação Estudan l.
§ 5º Os Projetos de Redesenho Curricular deverão observar:
I- Obrigatoriedade contemplar ações nos macrocampos I, II e III, em con-

formidade com as necessidades e interesses da comunidade escolar; e ações em no 
mínimo mais dois macrocampos especi cados nos incisos, IV, V, VI, VII, VIII, escolhidos 
conjuntamente com a equipe pedagógica, professores e comunidade escolar;

II- Coerência e relevância das informações rela vas às unidades escola-
res de ensino médio selecionadas, com iden cação de aspectos que di cultem o su-
cesso na aprendizagem e dos que contribuem para a melhoria da qualidade do ensino, 
possibilitando a análise do contexto escolar como instrumento preliminar de de nição 
das proposições a serem por eles contempladas;

III- Coerência e relevância das a vidades neles propostas com a descri-
ção dos problemas iden cados no diagnós co, dando ênfase às ações que contri-
buem diretamente para a melhoria da qualidade do ensino;

IV- Aspectos da gestão educacional que garantam a implantação das 
ações;

V- Ar culações possíveis com outros programas do Ministério da Educa-
ção, desenvolvidos pelas Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal, em 
especial os Programas Mais Educação, o Saúde na Escola (PSE), o Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) e o Programa Nacional de Educação 
do Campo (PRONACAMPO) e com outros programas e ações intersetoriais; e

VI- Aspectos per nentes à ampliação dos ambientes educa vos com a 
possibilidade de ar culações com outras ins tuições, como Universidades, Ins tutos 
Federais, Museus, Zoológicos, Teatros, Cinemas, Fundações de Pesquisa, Ciências e 
Tecnologia, Tele Centros e outras que possam contribuir para esse m.

§ 6º As Unidades Executoras Próprias (UEx), representativas das escolas 
referidas no caput e no §1º deste ar go, farão a inserção de seus Projetos de Redese-
nho Curricular, na aba do Ensino Médio Inovador por meio do PDE Intera vo, disponí-
vel no sí o h p://pdeintera vo.mec.gov.br, cons tuindo tal procedimento sua adesão 
ao ProEMI.

Art. 3º Às escolas de que trata o ar go anterior, que tenham seus Pro-
jetos de Redesenho Curricular aprovados pelas Secretarias de Educação dos Estados e 
do Distrito Federal, serão des nados, por meio de suas Unidades Executoras Próprias 
(UEx), recursos de custeio e capital, tomando como parâmetros os intervalos de classe 
de número de alunos matriculados no ensino médio da unidade educacional extraído 
do censo escolar do ano anterior ao do repasse, a carga horária escolar e os correspon-
dentes valores de referência, conforme as Tabelas 1 e 2 a seguir:
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I – Tabela 1 – Escolas com Jornada Escolar de 5 (cinco) Horas Diárias e/ou 
com Oferta de Ensino Médio no Período Noturno;

Intervalo de Classe de Número de Alu-
nos Matriculados no Ensino Médio da 

Unidade Educacional

Valores de Repasse (R$)

Custeio (70%) Capital
(30%) Total

Até 100 alunos 14.000,00 6.000,00 20.000,00

101 a 300 21.000,00 9.000,00 30.000,00

301 a 500 28.000,00 12.000,00 40.000,00

501 a 700 35.000,00 15.000,00 50.000,00

701 a 900 42.000,00 18.000,00 60.000,00

901 a 1.100 49.000,00 21.000,00 70.000,00

1.101 a 1.300 56.000,00 24.000,00 80.000,00

1.301 a 1.400 63.000,00 27.000,00 90.000,00

mais de 1.401 70.000,00 30.000,00 100.000,00

II – Tabela 2 – Escolas com Jornada Escolar em Tempo Integral de, no 
Mínimo, 7 (sete) Horas Diárias.

Intervalo de Classe de Número de Alu-
nos Matriculados no Ensino Médio da 

Unidade Educacional

Valores de Repasse (R$)

Custeio (70%) Capital
(30%) Total

Até 100 alunos 19.600,00 8.400,00 28.000,00

100 a 300 29.400,00 12.600,00 42.000,00

301 a 500 39.200,00 16.800,00 56.000,00

501 a 700 49.000,00 21.000,00 70.000,00

701 a 900 58.800,00 25.200,00 84.000,00

901 a 1.100 68.600,00 29.400,00 98.000,00

1.101 a 1.300 78.400,00 33.600,00 112.000,00

1.301 a 1.400 88.200,00 37.800,00 126.000,00

mais de 1.401 98.000,00 42.000,00 140.000, 00

 § 1º A relação nominal das escolas referidas no caput, com a indicação 
dos respec vos números de alunos atendidos pelo ProEMI, será encaminhada pela 
SEB/MEC ao FNDE e divulgada no sí o www.fnde.gov.br.

§ 2º Os recursos financeiros previstos nesta Resolução serão destinados 
exclusivamente ao desenvolvimento de propostas que visem à dinamização das 
atividades de ensino, tendo como referencial as dimensões estruturantes do ensino 
médio presentes nas Diretrizes Curriculares – Trabalho, Ciência, Cultura e Tecnologia – 
na forma especificada nos Projetos de Redesenho Curricular, podendo ser empregados, 
observada a categoria econ mica na qual se enquadrem, em:
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I- Materiais de consumo necessários ao desenvolvimento de a vidades 
didá co pedagógicas;

II- Locação de espaços sicos para u lização esporádica e/ou contratação 
de serviços de infraestrutura, transporte, alimentação, hospedagem e demais despesas 
relacionadas à realização de eventos;

III- Locação de equipamentos e/ou contratação de serviços de sonori-
zação, mídia, fotogra a, informá ca e outros relacionados à u lização esporádica de 
equipamentos especí cos;

IV- Contratação de serviços de consultoria de Ins tuições de Ensino Supe-
rior, observado o disposto nos incisos VIII e XII do caput e nos §§ 2º a 4º do art. 18 da Lei 
nº 12.708, de 17 de agosto de 2012, para prestação de apoio técnico e gerencial neces-
sário ao fortalecimento da gestão escolar e ao aperfeiçoamento pro ssional dos profes-
sores, respeitado o limite de 10% do valor des nado à cobertura de despesas de custeio;

V- Aquisição de materiais didá co-pedagógicos para o desenvolvimento 
das a vidades de ensino e aperfeiçoamento pro ssional dos gestores e professores;

VI- Aquisição de equipamentos e mobiliários para fortalecimento e apoio 
das a vidades docentes e melhoria do ensino, como os des nados a laboratórios de 
ciências, informá ca, sistema de rádio-escola, cinema, mídia e outros relacionados à 
dinamização dos ambientes escolares;

VII- Aquisição de materiais e bens e/ou contratação de serviços relacio-
nados às tecnologias educacionais descritas no “Guia de Tecnologias Educacionais , 
disponível no sí o portal.mec.gov.br - SEB/Programas e Ações/Guia de Orientações;

VIII- Aquisição de materiais e bens e/ou contratação de serviços neces-
sários à adequação dos ambientes escolares relacionados às prá cas pedagógicas indi-
cadas nos projetos; e

IX- No ressarcimento de despesas com transporte e alimentação dos alu-
nos-monitores que atuarão como auxiliar do professor, tanto em sala de aula quanto 
no contra-turno nas a vidades propostas no(s) macrocampo(s).

§ 3º As atividades desempenhadas pelos alunos-monitores a que se 
refere o inciso IX do parágrafo anterior serão consideradas de natureza voluntária, na 
forma definida na Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998.

Art. 4º O ressarcimento das despesas com transporte e alimentação dos 
alunos-monitores que auxiliarão o(s) professor(es), tanto em sala de aula quanto no 
contra-turno, nas a vidades propostas no(s) macrocampo(s) previsto no inciso IX do § 
4º do art. 2º, será:

I – calculado de acordo com o número de turmas monitoradas, conside-
rando o valor máximo de R$ 100,00 (cem reais) mensais por turma monitorada, respei-
tado o limite de u lização, para essa nalidade, de até 5% (cinco por cento) do total de 
recursos transferidos para cobertura de despesas de custeio;

II – efe vado mediante apresentação de Recibos de Ressarcimento Men-
sal pelos bene ciários às respec vas UEx, os quais deverão ser anexados ao Relatório 
Mensal de A vidades Desenvolvidas por Monitor Voltadas ao Redesenho Curricular e 
man dos em arquivo pelo prazo e para o m estabelecidos pelos norma vos do FNDE.

Art. 5º As despesas com a execução das ações previstas nesta Resolução 
correrão à custa de dotação orçamentária consignada anualmente ao FNDE, observan-
do os valores autorizados na ação especí ca, limites de movimentação, empenho e 
pagamento da programação orçamentária e nanceira anual do governo federal.
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Art. 6º Os recursos nanceiros transferidos sob a égide desta Resolução 
serão depositados em conta bancária especí ca aberta pelo FNDE, na mesma agência 
bancária depositária dos recursos do PDDE.

Parágrafo único. Para ns de operacionalização e monitoramento dos re-
passes pelo FNDE, iden cação das contas bancárias especí cas, bem como para exe-
cução e prestações de contas dos recursos pelas en dades bene ciárias, os repasses -
nanceiros de que trata essa resolução integrarão a ação denominada PDDE ualidade.

Art. 7º A execução dos recursos de que trata essa Resolução deverá ocor-
rer até 31 de dezembro do ano em que tenha sido efe vado o respec vo crédito nas 
contas bancárias especí cas das UEx.

§ 1º Os saldos de recursos financeiros, como tais entendidas as 
disponibilidades existentes em 31 de dezembro nas contas específicas, poderão ser 
reprogramados pelas UEx, obedecendo às classificações de custeio e capital nas quais 
foram repassados, para aplicação no exercício seguinte, com estrita observância de 
seu emprego nos objetivos da ação programática.

§ 2º Na hipótese do saldo de que trata o parágrafo anterior ultrapassar a 
30% (trinta por cento) do total de recursos disponíveis no exercício, a parcela excedente 
será deduzida de eventual repasse ao qual a UEx fizer jus no exercício subsequente, 
voltado à ação PDDE ualidade.

§ 3º Para efeito do disposto no parágrafo anterior, considera-se total 
de recursos disponíveis no exercício, o somatório de valores repassados no ano para 
a ação PDDE ualidade, de eventuais saldos reprogramados de exercícios anteriores, 
referentes a essa ação, e de rendimentos de aplicações no mercado financeiro.

Art. 8º O FNDE, para operacionalizar os repasses previstos nesta Resolu-
ção, contará com as parcerias da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Edu-
cação (SEB/MEC), dos Governos Estaduais e do Distrito Federal (En dades Executoras 
– EEx), das UEx e das escolas que representam, cabendo, entre outras atribuições pre-
vistas no norma vo do PDDE que es ver em vigor:

I – à SEB/MEC:
a) prestar assistência técnica às Secretarias de Educação dos Estados e 

do Distrito Federal, fornecendo-lhes as orientações necessárias para que seja assegura-
da a implementação dos Projetos de Redesenho Curricular referente ao ensino médio 
inovador;

b) validar os Planos de Atendimento Global, reme dos pelas Secretarias 
de Educação dos Estados e do Distrito Federal, respeitadas as diretrizes do Programa 
Ensino Médio Inovador (ProEMI) e a regulamentação especí ca do Programa Dinheiro 
Direto na Escola (PDDE);

c) encaminhar ao FNDE a relação nominal das escolas que veram seus 
Projetos de Redesenho Curricular aprovados, com a indicação dos respec vos números 
de alunos atendidos pelo ProEMI; e

d) manter ar culação com as Secretarias de Educação, para a realização 
de a vidades de acompanhamento e avaliação, de maneira a garan r a boa e regular 
aplicação dos recursos em favor das escolas bene ciárias e o cumprimento das metas 
preestabelecidas.

II – à EEx:
a) selecionar e enviar à SEB/MEC a relação nominal das escolas que elabo-

raram e veram seus Projetos de Redesenho Curricular aprovados, com os seus respec-
vos códigos no censo escolar, observados os critérios estabelecidos no § 3º do art. 2º;
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b) analisar, promover possíveis ajustes que atendam aos princípios do 
Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI), sistema zar e referendar os Projetos de 
Redesenho Curricular das escolas selecionadas;

c) elaborar o Plano de Atendimento Global, com a consolidação dos Pro-
jetos de Redesenho Curricular das escolas, e enviá-lo à apreciação da SEB/MEC como 
condição para recebimento dos recursos nanceiros;

d) garan r que cada escola bene ciária disponha de um professor do 
quadro permanente, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais e per l adequado 
para exercer as funções de coordenador local e ar culador das ações de organização 
curricular propostas;

e) estabelecer instrumentos de gerenciamento, em consonância com as 
diretrizes previstas pela SEB/MEC, para acompanhamento e avaliação da implantação 
do ProEMI, que concorram para garan r os impactos e avanços desejáveis;

f) garan r livre acesso às suas dependências a representantes da SEB/
MEC, do FNDE, do Tribunal de Contas da União (TCU), do Sistema de Controle Interno 
do Poder Execu vo Federal e do Ministério Público, prestando-lhes esclarecimentos 
e fornecendo-lhes documentos requeridos, quando em missão de acompanhamento, 

scalização e auditoria; e
g) zelar para que as UEx e/ou, quando couber, as escolas por elas repre-

sentadas, cumpram as disposições do inciso seguinte.
III – à UEx e/ou, quando couber, à escola por ela representada:
a) inserir, na aba do Ensino Médio Inovador por meio do PDE Intera vo, 

disponível no sí o h p://pdeintera vo.mec.gov.br, o Projeto de Redesenho Curricular, 
em consonância com as orientações das Secretarias de Educação, considerando as di-
retrizes do Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI);

b) disponibilizar informações e dados escolares que contribuam para o 
registro ins tucional do ProEMI, bem como para a disseminação de experiências exito-
sas juntos às demais escolas e sistemas educacionais;

c) par cipar de reuniões técnicas e eventos de formação, promovidos 
pelas Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal e pela SEB/MEC, que 
contribuam para a sustentabilidade do ProEMI, bem como para ampliação e aperfeiço-
amento da dimensão pedagógica;

d) indicar um professor para a função de coordenador e ar culador das 
ações de organização curricular propostas, nos termos previstos na alínea ‹d› do inciso 
anterior;

e) proceder à execução e à prestação de contas dos recursos de que trata 
o art. 1º às EEx, nos moldes operacionais e regulamentares do PDDE;

f) zelar para que a prestação de contas referida na alínea anterior con-
tenha os lançamentos e seja acompanhada dos comprovantes referentes à des nação 
dada aos recursos de que trata esta Resolução e a outros que, eventualmente, tenham 
sido repassados, nos moldes operacionais e regulamentares do PDDE, na mesma conta 
bancária especí ca, fazendo constar no campo «Programa/Ação» dos correspondentes 
formulários, a expressão «PDDE ualidade»;

g) fazer constar dos documentos probatórios das despesas realizadas 
com os recursos de que trata esta Resolução (notas scais, faturas, recibos) a expressão 
«Pagos com recursos do FNDE/PDDE ualidade/ProEMI»; e

h) garan r livre acesso às suas dependências a representantes da SEB/
MEC, do FNDE, do Tribunal de Contas da União (TCU), do Sistema de Controle Interno 
do Poder Execu vo Federal e do Ministério Público, prestando-lhes esclarecimentos 
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e fornecendo-lhes documentos requeridos, quando em missão de acompanhamento, 
scalização e auditoria.

Art. 9º Ficam aprovados por esta Resolução os modelos do Plano de Re-
desenho Curricular, disponível na aba do Ensino Médio Inovador do PDE Intera vo, do 
Plano de Atendimento Global Consolidado, do Recibo de Ressarcimento Mensal e do 
Relatório Mensal de A vidades Desenvolvidas por Monitor Voltadas ao Ensino Médio 
Inovador, disponíveis no sí o www.fnde.gov.br.

Art. 10 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 R   F R

____
NOTA:
Encontram-se na Col. Leg. Fed. de Ens. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Cons tuição Federal à pág. 25 do vol. 15;
Lei nº 5.537/68 à pág. 362 do vol. 1;
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Lei nº 9.608/98 à pág. 51 do vol. 25;
Lei nº 11.947/09à pág. 35 do vol. 36; 
Decreto nº 6.094/07 à pag. 58 do vol. 34;
Decreto nº 6.286/07 à pág. 81 do vol. 34;
Decreto nº 7.083/10 à pag. 65 do vol. 39;
Portaria Ministerial nº 971/09 à pág. 125 do vol. 36;
Resolução CD/FNDE nº 31/03 à pág. 411 do vol. 30.

______________________________

ispõe sobre a des na o de recursos nanceiros, nos moldes operacionais e 
regulamentares do rograma inheiro ireto na scola , a escolas p blicas 
municipais, estaduais e distritais da educa o básica, localizadas no campo, a m 

de garan r abastecimento de água em condi ões apropriadas para consumo e 
esgotamento sanitário nas unidades escolares bene ciadas

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Cons tuição Federal de 1988 - Art. 208
Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Lei n.º 11.947, de 16 de junho de 2009.
Decreto nº 7.352, de 4 de novembro de 2010.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 7º, § 1º, da Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, e pelo art. 14, incisos I e II, 
do Anexo I do Decreto nº 7.691, de 2 de março de 2012, e pelos arts. 3º, incisos I e II, 
e 6º, inciso IV, do Anexo da Resolução nº 31, de 30 de setembro de 2003, neste ato re-
presentado pelo Secretário-Execu vo do Ministério da Educação, conforme deliberado 
na Reunião Extraordinária do Conselho Delibera vo do Fundo Nacional de Desenvolvi-
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mento da Educação, realizada no dia 31 de maio de 2012, com fulcro no art. 4º, § 2º, 
do Anexo I do referenciado Decreto, e:

CONSIDERANDO que o fornecimento de água em condições apropriadas 
ao consumo humano e o esgotamento sanitário são fundamentais para garan r o ade-
quado e salutar funcionamento das escolas públicas;

CONSIDERANDO a necessidade de polí ca educacional voltada à realida-
de diferenciada vivenciada por escolas públicas do campo e à superação das desigual-
dades existentes; e 

CONSIDERANDO o propósito de desenvolver ações voltadas para a me-
lhoria da qualidade do ensino e a consequente elevação dos índices de desempenho 
apresentados por estudantes de escolas públicas do campo, resolve “ad referendum :

Art. 1º Des nar recursos nanceiros para cobertura de despesas de cus-
teio e de capital, nos moldes operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Di-
reto na Escola (PDDE), a escolas públicas municipais, estaduais e distritais da educação 
básica, localizadas no campo, a m de garan r abastecimento de água em condições 
apropriadas para consumo e esgotamento sanitário nas unidades escolares bene cia-
das. 

§ 1º Os recursos financeiros de que trata o caput serão liberados em fa-
vor das escolas nele referidas que possuam Unidade Executora Própria (UEx), tenham 
declarado no Censo Escolar do ano anterior ao do repasse a inexistência de abasteci-
mento de água ou de esgotamento sanitário e ainda não tenham sido bene ciadas com 
essa assistência pecuniária, devendo ser empregados na aquisição de equipamentos, 
instalações hidráulicas e contratação de mão de obra voltada à construção de poços, 
cisternas, fossa sép ca e outras formas e meios que lhes assegurem provimento con -
nuo de água adequada ao consumo humano e esgotamento sanitário.

§ 2º A relação nominal das escolas referidas no caput e §1º deste 
artigo, será encaminhada, anualmente, pela Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação (SECADI/MEC) ao 
FNDE e divulgada no site www.fnde.gov.br. 

§ 3º Os procedimentos para utilização dos recursos financeiros previstos 
no caput deste ar go serão divulgados no site www.fnde.gov.br, por meio de Guia de 
Orientações Operacionais.

Art. 2º Os recursos nanceiros transferidos sob a égide desta Resolução 
serão depositados em conta bancária especí ca aberta pelo FNDE na mesma agência 
bancária depositária dos recursos do PDDE.

Parágrafo Único. Para ns de operacionalização e monitoramento dos re-
passes pelo FNDE, iden cação das contas bancárias especí cas, bem como para exe-
cução e prestações de contas dos recursos pelas en dades bene ciárias, os repasses 

nanceiros de que trata essa resolução integrarão a ação denominada PDDE Estrutura.

Art. 3º O montante a ser des nado a cada escola indicada na relação 
referida no § 2º do art. 1º, será calculado tomando como parâmetros os intervalos 
de classe de número de estudantes matriculados na unidade educacional extraído do 
Censo Escolar do ano anterior ao do repasse, e os correspondentes valores conforme 
tabela de referência abaixo: 
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Intervalo de Classe de Número de 
Estudantes

Valor do Repasse (R$)

Custeio (80%) Capital (20%) Total

4 a 50 20.000,00 5.000,00 25.000,00

51 a 150 22.400,00 5.600,00 28.000,00

Acima de 150 25.600,00 5.400,00 32.000,00

§ 1º A liberação dos recursos de que trata o caput, observada a dotação 
orçamentária e a disponibilidade nanceira, cará condicionada à validação do Termo 
de Declaração e Compromisso e o preenchimento do Plano de Aplicação pelos direto-
res das escolas, por intermédio de módulo especí co no sistema PDE Intera vo, dispo-
nível no endereço eletr nico h p://pdeintera vo.mec.gov.br, acompanhado de anexo 
contendo de 3 (três) a 5 (cinco) fotos do prédio escolar onde será feito o inves mento;

§ 2º Para efetivação dos repasses, a SECADI/MEC encaminhará ao FNDE 
a relação nominal das escolas que atenderam ao disposto no parágrafo anterior.

§ 3º Os recursos financeiros de que trata esta Resolução deverão ser 
utilizados nas finalidades para as quais se destinam até 31 de dezembro do ano 
seguinte ao do repasse.

§ 4º Findo o prazo previsto no parágrafo anterior, o montante financeiro 
existente em conta, proveniente da não utilização dos recursos de que trata esta 
Resolução, observada a categoria econ mica, deverá ser empregado na aquisição de 
material de consumo ou permanente que concorra para a melhoria da infraestrutura 
física e pedagógica das escolas beneficiadas.

Art. 4º O FNDE, para operacionalizar os repasses previstos nesta Reso-
lução, contará com as parcerias da Secretaria de Educação Con nuada, Alfabe zação, 
Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação (SECADI/MEC), dos Governos Estadu-
ais, Municipais e do Distrito Federal (En dades Executoras - EEx) e das UEx de escolas 
públicas, cabendo, entre outras atribuições previstas na legislação aplicável ao PDDE:

I - à SECADI/MEC
a) encaminhar, ao FNDE, as relações nominais das escolas referidas no § 

2º do art. 1º e no § 2º do art. 3º;
b) prestar assistência técnica às UEx das escolas referidas na alínea ante-

rior e às EEx, fornecendo-lhes as orientações necessárias para que sejam assegurados 
o abastecimento con nuo de água adequada ao consumo humano e o esgotamento 
sanitário nas escolas públicas bene ciadas; e 

c) manter ar culação com as UEx das escolas bene ciadas, e respec vas 
EEx, e realizar a vidades de acompanhamento, de maneira a garan r a boa e regular 
aplicação dos recursos em favor das aludidas unidades escolares e o cumprimento das 
metas preestabelecidas.

II - à EEx:
a) franquear, quando necessário ou solicitado pelas UEx representa -

vas das escolas integrantes de sua rede de ensino, pro ssional do ramo para orientar, 
acompanhar e avaliar a execução dos serviços previstos no § 1º do art. 1º e, se couber, 
determinar as correções necessárias;



251

b) disponibilizar engenheiro ou outro pro ssional da área para propiciar 
a sa sfatória realização das obras nas escolas, sobretudo em relação à segurança das 
instalações, à qualidade dos serviços e ao cumprimento dos prazos estabelecidos;

c) monitorar a execução do Plano de Aplicação de que trata a alínea ‹b›, 
do inciso III deste ar go, a m de que seja garan do abastecimento de água em condi-
ções apropriadas para consumo e esgotamento sanitário;

d) incen var as escolas de sua rede de ensino, passíveis de serem bene-
ciadas com os recursos de que trata esta Resolução, mas que não possuem Unidade 

Executora Própria (UEx), a adotarem tal providência nos termos sugeridos no Manual 
de Orientações para Cons tuição de Unidade Executora (UEx), disponível no sí o www.
fnde.gov.br, assegurando-lhes o apoio técnico e nanceiro que se zer necessário para 
esse m;

e) garan r livre acesso às suas dependências a representantes da SECA-
DI/MEC, do FNDE, do Tribunal de Contas da União (TCU), do Sistema de Controle Inter-
no do Poder Execu vo Federal e do Ministério Público, prestando-lhes esclarecimentos 
e fornecendo-lhes documentos requeridos, quando em missão de acompanhamento, 

scalização e auditoria; e
f) zelar para que as UEx, representa vas das escolas integrantes de sua 

rede de ensino, cumpram as disposições do inciso seguinte.
III - à UEx:
a) validar, por intermédio do sistema PDE Intera vo, o Termo de Declara-

ção e Compromisso, anexar as fotos de que trata o § 1º do art. 3º e preencher o Plano 
de Aplicação;

b) proceder à execução e à prestação de contas dos recursos de que trata 
o art. 1º nos moldes operacionais e regulamentares do PDDE, e de acordo com o Plano 
de Aplicação elaborado;

c) zelar para que a prestação de contas referida na alínea anterior con-
tenha os lançamentos e seja acompanhada dos comprovantes referentes à des nação 
dada aos recursos de que trata esta Resolução e a outros que, eventualmente, tenham 
sido repassados, nos moldes operacionais e regulamentares do PDDE, na mesma conta 
bancária especí ca, fazendo constar no campo «Programa/Ação» dos correspondentes 
formulários, a expressão «PDDE Estrutura»; 

d) fazer constar dos documentos probatórios das despesas realizadas 
com os recursos de que trata o art. 1º (notas scais, faturas, recibos) a expressão «Pa-
gos com recursos do FNDE/PDDE Estrutura/Água na Escola»; e

e) garan r livre acesso às suas dependências a representantes da SECA-
DI/MEC, do FNDE, do Tribunal de Contas da União (TCU), do Sistema de Controle Inter-
no do Poder Execu vo Federal e do Ministério Público, prestando-lhes esclarecimentos 
e fornecendo-lhes documentos requeridos, quando em missão de acompanhamento, 

scalização e auditoria.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, cando 
revogada a Resolução nº 32, de 13 de agosto de 2012.

 R   F R
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. Leg. Fed. de Ens. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Cons tuição Federal à pág. 25 do vol. 15;
Lei nº 5.537/68 à pág. 362 do vol. 1;
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Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Lei nº 11.947/09à pág. 35 do vol. 36; 
Decreto nº 7.352/10 à pag. 89 do vol. 39;
Resolução CD/FNDE nº 31/03 à pág. 411 do vol. 30.

______________________________

es na recursos nanceiros, nos moldes operacionais e regulamentares do rograma 
inheiro ireto na scola , a escolas p blicas municipais, estaduais e do 

istrito Federal, para assegurar que essas realizem a vidades de educa o integral e 
funcionem nos nais de semana, em conformidade com o rograma ais duca o

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
Cons tuição Federal de 1988. 
Lei nº 8.069, de 13 de junho de 1990. 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 
Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998. 
Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. 
Decreto nº 7.083, de 27 de janeiro de 2010. 
Portaria Interministerial nº 17, de 24 de abril de 2007, dos Ministérios da 

Educação, do Desenvolvimento Social e de Combate à Fome, do Esporte e da Cultura. 
Portaria Norma va Interministerial nº 19, de 24 de abril de 2007, dos 

Ministérios da Educação e do Esporte 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 7º, § 1º, da Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, e pelo art. 14, incisos I e II, 
do Anexo I do Decreto nº 7.691, de 2 de março de 2012, e pelos arts. 3º, incisos I e II, 
e 6º, inciso IV, do Anexo da Resolução nº 31, de 30 de setembro de 2003, neste ato re-
presentado pelo Secretário-Execu vo do Ministério da Educação, conforme deliberado 
na Reunião Extraordinária do Conselho Delibera vo do Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação, realizada no dia 31 de maio de 2012, com fulcro no art. 4º, § 2º, 
do referenciado Decreto, e: 

CONSIDERANDO a importância da escola como espaço no qual a vivência 
democrá ca pode ser exercitada por meio de a vidades educa vas, lúdicas e recrea-

vas; 
CONSIDERANDO a necessidade de es mular a ampliação da jornada e 

espaços escolares para o mínimo de sete horas diárias, em conformidade com o Pro-
grama Mais Educação, visando à implementação da Educação Integral na rede pública 
de ensino com a vidades nas áreas de acompanhamento pedagógico, cultura, artes e 
educação patrimonial, esporte e lazer, educação em direitos humanos, ciências da na-
tureza, educação ambiental e desenvolvimento sustentável, cultura digital, prevenção 
de doenças e promoção da saúde, 

comunicação e uso de mídias, inves gação no campo das ciências da 
natureza, educação econ mica/economia cria va; agroecologia; iniciação cien ca e 
memória e história das comunidades tradicionais. 

CONSIDERANDO a necessidade de construção de polí cas que contribuam 
para a garan a da oferta de educação de qualidade, adequada ao modo de viver, pensar 



253

e produzir das populações iden cadas com o campo – agricultores, criadores, extra vis-
tas, pescadores, ribeirinhos, caiçaras, quilombolas, seringueiros, dentre outros; 

CONSIDERANDO a necessidade de garan r metodologia educa va que 
a rme o campo como o lugar onde vivem sujeitos de direitos, com diferentes dinâ-
micas de trabalho, de cultura, de relações sociais, e não apenas como um espaço que 
meramente reproduz os valores do desenvolvimento urbano; 

CONSIDERANDO a necessidade de es mular a promoção de modelo de 
corresponsabilidade pela gestão do tempo educa vo nos municípios mediante ação 
intersetorial das áreas sociais, sob a coordenação da escola, a m de estruturar estra-
tégias na busca do desenvolvimento sustentável; 

CONSIDERANDO a necessidade de estreitar a parceria entre escola e co-
munidade ocupando cria vamente o espaço escolar nos nais de semana com a vi-
dades educa vas, culturais, espor vas e de quali cação para o trabalho/geração de 
renda; 

CONSIDERANDO a necessidade de ar culação dos programas estratégi-
cos do governo, na perspec va de construir processos educa vos que envolvam dife-
rentes atores sociais; 

CONSIDERANDO que o art. 217 da Cons tuição Federal confere ao Esta-
do o dever de fomentar prá cas despor vas como direito da cada cidadão, reforçando 
o compromisso de democra zar o acesso às a vidades espor vas como parte de for-
mação integral de crianças, adolescentes e jovens; 

CONSIDERANDO que o art. 34 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), determina a progressiva amplia-
ção do período de permanência na escola; 

CONSIDERANDO que o art. 27 da LDB prevê a promoção do desporto 
educacional e o apoio às prá cas despor vas não formais enquanto diretrizes para os 
conteúdos curriculares; 

CONSIDERANDO que o § 2º do art. 26 da LDB prevê que o ensino da 
arte, especialmente em suas expressões regionais, cons tuirá componente curricular 
obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvi-
mento cultural dos alunos; e 

CONSIDERANDO que o § 6º do art. 26 da LDB prevê que a música deverá 
ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular de que trata o 
§ 2º desse ar go. 

CONSIDERANDO o propósito de intensi car as ações recíprocas, promo-
vidas pelo Brasil e países fronteiriços, voltadas à expansão da oferta e melhoria da 
qualidade do ensino bilíngue em escolas situadas nas respec vas faixas limítrofes; 

RESOLVE “AD REFERENDUM : 

Art. 1º Des nar recursos nanceiros para cobertura de despesas de cus-
teio e capital, nos moldes operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Direto 
na Escola (PDDE) a escolas públicas municipais, estaduais e do Distrito Federal que pos-
suam alunos matriculados no ensino fundamental regular registrados no censo escolar 
do ano anterior ao do repasse, por intermédio de suas Unidades Executoras Próprias 
(UEx), a m de assegurar que as referidas escolas realizem a vidades de educação in-
tegral, de forma a compor jornada escolar de, no mínimo, 7 (sete) horas diárias ou 35 
(trinta e cinco) horas semanais, e funcionem nos nais de semana. 

Parágrafo único. Os recursos nanceiros de que trata o caput serão libe-
rados em favor das escolas nele referidas selecionadas pela Secretaria de Educação Bá-
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sica do Ministério da Educação (SEB/MEC), de acordo com os critérios de atendimento 
do Programa Mais Educação vigentes no ano do repasse, e ra cadas pelas prefeituras 
municipais e secretarias distrital e estaduais de educação às quais se vinculem. 

Art. 2º As UEx representa vas das escolas a que se refere o ar go ante-
rior, para serem contempladas com recursos des nados à implementação do Programa 
Mais Educação, deverão preencher e encaminhar, por meio do Sistema Integrado de 
Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC), às prefeitu-
ras municipais ou secretarias distrital e estaduais de educação (En dades Executoras 
- EEx) às quais estejam vinculadas, o Plano de Atendimento da Escola com a indicação 
das a vidades a serem desenvolvidas com os alunos. 

§ 1º As UEx que não tenham acesso à internet deverão solicitar à EEx à 
qual se vinculam o modelo de Plano de Atendimento da Escola referido no caput deste 
ar go, preenchê-lo e devolvê-lo à EEx, que se encarregará de processar as informações 
nele con das. 

§ 2º As EEx consolidarão os dados contidos nos Planos de Atendimento 
da Escola ao gerar, via SIMEC, o Plano de Atendimento Geral Consolidado, constituindo 
esse procedimento a adesão ao Programa Mais Educação, que é condição para a 
liberação dos recursos previstos no caput do ar go anterior. 

§ 3º O encaminhamento, ao FNDE, pela SEB/MEC, por intermédio 
de Serviço de Internet (Web Service), da relação nominal das escolas referidas no 
parágrafo único do art. 1º, com a indicação dos valores a serem a elas destinados, 
para cobertura de despesas de custeio e capital, calculados em conformidade com o 
estabelecido nos arts. 4 a 6, constitui condição para a liberação dos recursos previstos 
nesta Resolução. 

§ 4º Os impressos dos Planos de Atendimento Geral Consolidado deverão 
ser mantidos em arquivo nas EEx, pelo prazo e para os fins previstos nas normas do 
PDDE vigentes. 

Art. 3º As a vidades a serem desenvolvidas pelas escolas bene ciárias 
deverão ser indicadas nos correspondentes Planos de Atendimento da Escola, tomando 
por referência os macrocampos que lhes forem disponibilizados no SIMEC, de acordo 
com os critérios de execução do Programa Mais Educação vigentes no ano do repasse. 

§ 1º Para os fins desta resolução, consideram-se macrocampos as áreas 
temáticas que agrupam atividades que podem ser desenvolvidas com os alunos das 
unidades escolares beneficiárias dos repasses, definidos de acordo com os critérios de 
execução do Programa Mais Educação vigentes no ano do repasse. 

§ 2º As atividades das escolas urbanas que aderirem ao Programa Mais 
Educação no ano vigente estarão distribuídas nos macrocampos Acompanhamento 
Pedagógico (obrigatório); Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital e Tecnológica; 
Cultura, Artes e Educação Patrimonial; Educação Ambiental, Desenvolvimento 
Sustentável e Economia Solidária e Criativa/Educação Econ mica; e Esporte e Lazer. 

§ 3º As escolas referidas no parágrafo anterior poderão escolher três 
ou quatro macrocampos, respeitada a obrigatoriedade de escolha do macrocampo 
Acompanhamento Pedagógico, e, tomando esses como referência, poderão optar por 
cinco ou seis atividades para serem desenvolvidas com os alunos. 

§ 4º As atividades das escolas urbanas que já participavam do Programa 
Mais Educação em ano(s) anterior(es) a 2013 estarão distribuídas nos macrocampos 
Acompanhamento Pedagógico (obrigatório); Comunicação, Uso de Mídias e Cultura 
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Digital e Tecnológica; Cultura, Artes e Educação Patrimonial; Educação Ambiental e 
Sociedade Sustentável; Esporte e Lazer; Educação em Direitos Humanos; e Promoção 
da Saúde. 

§ 5º As escolas referidas no parágrafo anterior poderão escolher três 
ou quatro macrocampos, respeitada a obrigatoriedade de escolha do macrocampo 
Acompanhamento Pedagógico, e, tomando esses como referência, poderão optar por 
quatro ou cinco atividades, sendo obrigatório que, nesta última hipótese, a quinta 
atividade escolhida seja Esporte na Escola/Atletismo e Múltiplas Vivências Esportivas 
integrante do macrocampo Esporte e Lazer. 

§ 6º As atividades ofertadas pelo Programa Mais Educação para as 
escolas rurais, tanto para as que aderirem no presente exercício como para as 
que já participavam do Programa em ano(s) anterior(es), estarão distribuídas nos 
macrocampos Acompanhamento Pedagógico (obrigatório); Agroecologia; Iniciação 
Científica; Educação em Direitos Humanos; Cultura, Artes e Educação Patrimonial; 
Esporte e Lazer; e Memória e História das Comunidades Tradicionais. 

§ 7º As escolas referidas no parágrafo anterior deverão escolher quatro 
atividades dos macrocampos nele citados, sendo obrigatória a atividade Campos do 
Conhecimento, integrante do macrocampo Acompanhamento Pedagógico. 

§ 8º As escolas que possuírem alunos entre 15 e 17 anos que ainda 
estejam no ensino fundamental, segundo dados do censo escolar do ano anterior ao do 
repasse, poderão oferecer atividades específicas, além das previstas nos macrocampos 
citados nos §§ 2º ao 7º deste artigo, para proporcionar a estes estudantes espaço 
educativo de aprendizagem e convivência diferenciado e assegurar sua permanência 
na escola para a conclusão do referido nível de ensino. 

§ 9º As atividades previstas no caput do art. 1º, referentes ao funciona-
mento das escolas nos nais de semana, integrarão a ação Relação Escola-Comunidade 
e deverão estar associadas às áreas temá cas de Cultura e Arte; Esporte, Lazer e Recre-
ação; uali cação para o Trabalho/Geração de Renda; e Formação Educa va Comple-
mentar, sendo obrigatória a oferta de, pelo menos, uma a vidade de cada uma dessas 
áreas. 

§ 10 As escolas participantes do Programa Mais Educação que fazem 
parte do Projeto Escola Intercultural de Fronteira (PEIF) poderão oferecer, na 
perspectiva de educação integral, atividades específicas de intercambio cultural com 
o propósito de intensificar as ações recíprocas promovidas entre o Brasil e países 
fronteiriços, voltadas à expansão da oferta e melhoria da qualidade do ensino bilíngue. 

§ 11 Os critérios de atendimento e execução do Programa Mais Educação, 
bem como outras orientações relativas à sua operacionalização, serão divulgados no 
Manual de Educação Integral a ser disponibilizado nos sítios www.mec.gov.br e www.
fnde.gov.br. 

Art. 4º Os recursos des nados ao nanciamento do Programa Mais Edu-
cação serão repassados às UEx para cobertura de despesas de custeio e capital, cal-
culados de acordo com as a vidades escolhidas e a quan dade de alunos indicados 
nos Planos de Atendimento das Escolas cadastrados no SIMEC e voltados à cobertura 
total ou parcial de despesas previstas no Manual de Educação Integral devendo ser 
empregados: 

I – na aquisição de materiais permanentes e de consumo e na contrata-
ção de serviços necessários às a vidades de Educação Integral; e 
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II – no ressarcimento de despesas com transporte e alimentação dos mo-
nitores e tutores responsáveis pelo desenvolvimento das a vidades do Programa Mais 
Educação. 

§ 1º Para os fins desta resolução, considerar-se-ão monitores os 
responsáveis pela realização das atividades previstas nos §§ 2º ao 7º do art. 3º, e 
tutores os responsáveis pelas atividades específicas de que trata o § 8º do citado artigo. 

§ 2º Os recursos repassados às UEx para implementação do Programa 
Mais Educação no presente exercício deverão ser executados de forma a garantir o 
desenvolvimento das atividades nele previstas por 6 (seis) meses. 

§ 3º As atividades desempenhadas pelos monitores e tutores a que se 
refere o inciso II do caput deste ar go serão consideradas de natureza voluntária, na 
forma de nida na Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, sendo obrigatória a celebra-
ção do Termo de Adesão e Compromisso do Voluntário. 

§ 4º O ressarcimento das despesas especificadas no inciso II do caput 
deste ar go será: 

I – calculado por mês de a vidade, de acordo com o número de turmas 
monitoradas e/ou tutoriadas, tomando como referencial os seguintes valores: 

a) escolas urbanas: R$ 80,00 (oitenta reais) mensais, por turma monito-
rada; 

b) escolas rurais: R$ 120,00 (cento e vinte reais) mensais, por turma mo-
nitorada; e 

c) escolas urbanas e rurais para desenvolvimento das a vidades referidas 
no § 8º do art. 3º: R$ 80,00 (oitenta reais) mensais, por turma tutoriada. 

II – efe vado mediante apresentação de Relatório e Recibo Mensal de 
A vidades Desenvolvidas por Voluntário, o qual deverá ser man do em arquivo pelo 
prazo e para os ns previstos nas normas do PDDE vigentes. 

§ 5º Os repasses de recursos para os fins previstos no inciso I do caput 
deste ar go serão repassados em parcela única e calculados considerando o número 
de alunos a serem bene ciados com o Programa Mais Educação, conforme o Plano de 
Atendimento Geral Consolidado aprovado pela SEB/MEC, e os correspondentes valores 
constantes da tabela a seguir: 

Número de Alunos Valor em Custeio (R$) Valor em Capital (R$) Valor Total (R$)

Até 500 2.000,00 1.000,00 3.000,00

501 a 1.000 4.000,00 2.000,00 6.000,00

Mais de 1.000 6.000,00 3.000,00 9.000,00

Art. 5º Além dos recursos de que trata o art. 4º, serão des nados recur-
sos de custeio às escolas que optarem pela oferta de a vidades nos nais de semana, 
em conformidade com a ação especí ca Relação Escola-Comunidade, indicada no cor-
respondente Plano de Atendimento da Escola, devendo tais recursos ser empregados: 

I – na aquisição de materiais de consumo necessários ao desenvolvimen-
to das o cinas e a vidades da ação especí ca Relação Escola-Comunidade; 

II – no ressarcimento das despesas com transporte e alimentação dos 
voluntários responsáveis pela organização, execução e coordenação das a vidades de-
senvolvidas no programa, limitado ao valor diário de R$ 40,00 (quarenta reais); e 
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III – no ressarcimento das despesas com transporte e alimentação dos 
voluntários responsáveis pelo acompanhamento das a vidades do programa, no valor 
de R$ 60,00 (sessenta reais) mensais, por escola acompanhada, podendo atender, no 
máximo, 5 (cinco) escolas. 

§ 1º Os recursos repassados às UEx para implementação da ação Relação 
Escola-Comunidade deverão ser executados de forma a garan r o funcionamento nos 

nais de semana das escolas por 6 (seis) meses, admi da a realização dessas a vidades 
durante a semana nos períodos de férias escolares e/ou de feriados. 

§ 2º Os repasses de recursos para os ns previstos nos incisos I, II e III 
deste ar go serão calculados considerando o número de alunos matriculados no ensi-
no fundamental regular registrados no censo escolar do exercício anterior ao do repas-
se, de acordo com os valores mensais constantes na tabela a seguir:

Número de
Alunos

Valor Mensal do Repasse 
para Despesas de

Custeio (R$)

Valor Mensal de Ressarcimento 
do Responsável pelo 

Acompanhamento (R$)

Valor Mensal
Por Escola

(R$)

Até 850 1.028,60 60,00 1.088,60

851 a 1.700 1.157,20 60,00 1.217,20

Acima de 1.700 1.285,80 60,00 1.345,80

§3º As escolas a serem beneficiadas, pela primeira vez, com recursos 
para garantia de seu funcionamento nos finais de semana, farão jus à parcela extra de 
R$ 1.000,00 (mil reais), para cobertura de despesas de capital, des nada à aquisição de 
materiais permanentes necessários às a vidades da ação. 

§ 4º Os valores destinados à aquisição de material de consumo a que se 
refere o inciso I deste artigo não poderão ser inferiores a 20% nem superiores a 30% 
do total do valor de custeio, definido na tabela do § 2º deste artigo. 

§ 5º As atividades desempenhadas pelos voluntários responsáveis 
pela organização, execução, coordenação e pelo acompanhamento das atividades, 
referidos nos incisos II e III deste artigo, serão consideradas de natureza voluntária, na 
forma definida na Lei nº 9.608, de 1998, sendo obrigatória a celebração do Termo de 
Adesão e Compromisso do Voluntário. 

§ 6º O ressarcimento das despesas especificadas nos incisos II e III 
deste artigo será efetivado mediante apresentação de Relatório e Recibo Mensal de 
Atividades Desenvolvidas por Voluntário, o qual deverá ser mantido em arquivo pelo 
prazo e para os fins previstos nas normas do PDDE vigentes. 

Art. 6º Às escolas par cipantes do Programa Mais Educação que fazem 
parte do Projeto Escola Intercultural de Fronteira (PEIF), além dos valores referidos nos 
arts. 4º e 5º, serão des nados recursos de custeio e de capital para desenvolvimento 
de a vidades especí cas, na perspec va de educação integral, de intercambio cultural 
com o propósito de intensi car as ações recíprocas promovidas entre o Brasil e países 
fronteiriços, voltadas à expansão da oferta e melhoria da qualidade do ensino bilíngue 
devendo tais recursos ser empregados na: 

I – aquisição de materiais literários, didá co-pedagógicos e de consu-
mo necessários ao desenvolvimento de a vidades educacionais e à implementação de 
projetos voltados à promoção do intercambio cultural com o(s) país(es) fronteiriço(s); 
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II – contratação de serviços de transporte para traslado de professores e 
estudantes a m de par ciparem de a vidades educacionais e/ou de projetos voltados 
à promoção do intercambio cultural com o(s) país(es) fronteiriços; e 

III – aquisição de equipamentos, mobiliários e outros materiais perma-
nentes necessários à consecução das referidas a vidades. 

Parágrafo único. Os repasses de recursos para os ns previstos no inciso 
I a III deste ar go serão calculados considerando o número de alunos matriculados no 
ensino fundamental registrados no censo escolar do exercício anterior ao do repasse, 
de acordo com os valores constantes da tabela a seguir:

Número de
Alunos Valor em Custeio (R$) Valor em Capital

(R$) Valor Total (R$)

Até 400 12.000,00 3.000,00 15.000,00

401 a 800 16.000,00 4.000,00 20.000,00

Acima de 800 20.000,00 5.000,00 25.000,00

Art. 7º Os recursos nanceiros transferidos sob a égide desta Resolução 
serão depositados em conta bancária especí ca aberta pelo FNDE na mesma agência 
bancária depositária dos recursos do PDDE. 

§ 1º O montante de recursos a ser repassado às UEx representativas de 
escolas que já participavam do Programa Mais Educação em ano(s) anterior(es) ao do 
repasse, calculado na forma dos arts. 4 a 6, será deduzido do saldo financeiro existente 
na conta bancária específica do programa em 30 de abril de 2013. 

§ 2º Para efetivação das despesas previstas no Plano de Atendimento da 
Escola deverão ser observados os valores transferidos e os saldos financeiros existentes 
na conta específica, em custeio e em capital, vedada a realização de despesas de 
custeio com recursos de capital e vice-versa, ainda que por insuficiência de recursos 
para cobertura integral das despesas previstas no plano em cada categoria econ mica. 

§ 3º Eventuais rendimentos de aplicações financeiras deverão ser, 
obrigatoriamente, computados a crédito da conta específica e ser aplicados, 
exclusivamente, na implementação das atividades do Programa Mais Educação, 
podendo, a critério das UEx, complementar despesas de custeio e/ou de capital 
previstas no correspondente plano de atendimento, respeitadas as mesmas condições 
de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos. 

§ 4º Na hipótese dos recursos disponíveis em custeio e/ou em capital 
serem inferiores ou superiores ao montante necessário à execução, no ano do repasse, 
das ações previstas no Plano Atendimento da Escola, à UEx da escola beneficiada 
competirá: 

I – no primeiro caso, complementar a diferença com os rendimentos -
nanceiros de que trata o parágrafo anterior; e 

II – no segundo caso, empregar o valor excedente na implementação das 
a vidades do Programa Mais Educação no ano subsequente, respeitadas as respec vas 
categorias econ micas de custeio e capital. 

Art. 8º O FNDE, para operacionalizar os repasses previstos nesta Resolu-
ção, contará com as parcerias da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Edu-
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cação (SEB/MEC), dos Governos Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, (En dades 
Executoras – EEx) e das UEx de escolas públicas, cabendo, entre outras atribuições pre-
vistas na resolução do PDDE em vigor. 

I – à SEB/MEC: 
a) enviar, ao FNDE, para ns de liberação dos recursos de que trata esta 

Resolução, por intermédio de Serviço de Internet (Web Service), a relação nominal das 
escolas a serem atendidas e indicação dos valores a elas des nados, nas categorias 
econ micas de custeio e capital, calculados em conformidade com o estabelecido nos 
arts. 4 a 6; 

b) prestar assistência técnica às UEx das escolas referidas na alínea “a  e 
às EEx, fornecendo-lhes as orientações necessárias para que seja assegurado o desen-
volvimento de a vidades de educação integral e funcionamento das escolas nos nais 
de semana; 

c) manter ar culação com as UEx das escolas bene ciadas, e respec vas 
EEx, e realizar a vidades de acompanhamento, de maneira a garan r a boa e regular 
aplicação dos recursos em favor das aludidas unidades escolares e o cumprimento das 
metas preestabelecidas. 

II – às EEx: 
a) consolidar os dados dos Planos de Atendimento da Escola, gerando, 

no SIMEC, o Plano de Atendimento Geral Consolidado, para que as escolas integrantes 
de suas redes de ensino sejam contempladas com recursos des nados às a vidades de 
educação integral e possam funcionar nos nais de semana. 

b) garan r um professor, preferencialmente do quadro de sua rede de 
ensino e com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, lotado na escola na qual serão 
desenvolvidas as a vidades do Programa Mais Educação, a ser denominado professor 
comunitário, para viabilizar e coordenar as referidas a vidades mediante a promoção 
da interação entre a escola e a comunidade, período em que deverá car afastado do 
exercício das atribuições inerentes ao seu cargo; 

c) incen var as escolas de sua rede de ensino, passíveis de serem be-
ne ciadas com os recursos que trata esta Resolução, mas que não possuem Unidade 
Executora Própria (UEX), a cons tuírem suas respec vas UEx, nos termos sugeridos no 
Manual de Orientações para Cons tuição de Unidade Executora (UEX), disponível no 
sí o www.fnde.gov.br, assegurando-lhes o apoio técnico e nanceiro que se zerem 
necessários para esse m. 

d) garan r livre acesso às suas dependências a representantes da SEB/
MEC, do FNDE, do Tribunal de Contas da União(TCU), do Sistema Interno do Poder Exe-
cu vo Federal e do Ministério Público, prestando-lhes esclarecimentos e fornecendo-
-lhes documentos requeridos, quando em missão de acompanhamento, scalização e 
auditoria; e 

e) zelar para que as UEx, representa vas das escolas integrantes de sua 
rede de ensino, cumpram as disposições do inciso seguinte. 

III – às UEx: 
a) encaminhar, por intermédio do SIMEC, à EEx às quais se vinculam as 

escolas que representam, o Plano de Atendimento da Escola, para serem contempladas 
com recursos des nados às referidas escolas para realizarem a vidades de educação 
integral e funcionarem nos nais de semana; 

b) proceder à execução e à prestação de contas dos recursos de que trata 
esta Resolução nos moldes operacionais e regulamentares do PDDE, e de acordo com 
o Plano de Atendimento da Escola elaborado; 
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c) zelar para que a prestação de contas referida na alínea anterior con-
tenha os lançamentos e seja acompanhada dos comprovantes referentes à des nação 
dada aos recursos de que trata esta Resolução e a outros que, eventualmente, tenham 
sido repassados, nos moldes operacionais e regulamentares do PDDE, na mesma conta 
bancária especí ca, fazendo constar no campo “Programa/Ação  dos correspondentes 
formulários, a expressão “PDDE Educação Integral ; 

d) fazer constar dos documentos comprobatórios das despesas realiza-
das com os recursos de que trata esta Resolução (notas scais, faturas, recibos) a ex-
pressão “Pagos com recursos do FNDE/PDDE Educação Integral/Mais Educação ; 

e) garan r livre acesso às suas dependências a representantes da SEB/
MEC, do FNDE, do Tribunal de Contas da União (TCU), do Sistema de Controle Interno 
do Poder Execu vo Federal e do Ministério Público, prestando-lhes esclarecimentos 
e fornecendo-lhes documentos requeridos, quando em missão de acompanhamento, 

scalização e auditoria. 

Art. 9º Ficam aprovados por esta Resolução os modelos do Plano de 
Atendimento da Escola e do Plano de Atendimento Geral Consolidado, disponíveis no 
SIMEC, do Termo de Adesão e Compromisso do Voluntário e do Relatório e Recibo 
Mensal de A vidades Desenvolvidas por Voluntário, disponíveis no sí o www.fnde.gov.
br. 

Art.10 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 R   F R

_____
NOTA:
Encontram-se na Col. Leg. Fed. de Ens. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Cons tuição Federal à pág. 25 do vol. 15;
Lei nº 8.069//90 á pág. 34 do vol. 17;
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Lei nº 9.608/98 à pág. 51 do vol. 25;
Lei nº 11.947/09à pág. 35 do vol. 36; 
Decreto nº 7.083/10 à pág. 65 do vol. 37; 
Portaria norma va Interministerial nº 17/07 à pág. 91 do vol. 34;
Portaria Norma va Interministerial nº 19/07 à pág. 100 do vol. 34;
Resolução CD/FNDE nº 31/03 à pág. 411 do vol. 30.

______________________________

ispõe sobre os critérios de implementa o e e ecu o do rograma de Forma o 
de Tutores para as Redes de arcerias do F , assim como estabelece os critérios e 
procedimentos para a concess o e o pagamento de bolsas de estudo no mbito do 

rograma, de acordo com a ei n  7 / 6

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
Cons tuição Federal de 1988 – arts. 205, 211 e 214; 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; 
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; 
Lei nº 11.273, de 6 de fevereiro de 2006; 
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Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007; 
Resolução CD/FNDE nº 35, de 15 de agosto de 2012; e 
Parecer nº 01/03 do Conselho Nacional de Educação (CNE). 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 7º, § 1º, da Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, e pelos arts. 4º, § 2º, e 14 do 
Anexo I do Decreto nº 7.691, de 2 de março de 2012, e pelos arts. 3º, inciso I, alíneas 
“a  e “b ; 5º, caput; e 6º, inciso VI, do Anexo da Resolução nº 31, de 30 de setembro 
de 2003, neste ato representado conforme deliberado na Reunião Extraordinária do 
Conselho Delibera vo do FNDE realizada no dia 31 de maio de 2012, 

CONSIDERANDO que os resultados dos processos de avaliação dos siste-
mas educacionais, realizados pelo Ministério da Educação, indicam a urgente necessi-
dade de inves r esforços e recursos para melhorar a qualidade das escolas públicas de 
Educação Básica; 

CONSIDERANDO a análise dos indicadores educacionais que denotam 
que a melhoria da qualidade da educação depende, de maneira integrada, tanto de 
fatores internos quanto externos que impactam os processos de ensino-aprendizagem; 

CONSIDERANDO a diversidade e a abrangência geográ ca dos progra-
mas e ações educacionais nanciados pelo FNDE e a imensa quan dade de gestores e 
parceiros envolvidos na execução dessas ações, sob a responsabilidade da Autarquia; 

CONSIDERANDO a importância da par cipação de gestores estaduais, 
distritais e municipais, assim como dos demais parceiros do FNDE para viabilizar a im-
plementação e execução dos programas e ações educacionais no âmbito da Autarquia; 

CONSIDERANDO a responsabilidade do FNDE declarada em sua missão 
ins tucional, em consonância com o estabelecido no § 1º do art. 211 da Cons tuição 
Federal, de prestar assistência técnica aos seus parceiros com vistas à superação dos 
desa os de se tornar excelência na execução das polí cas educacionais emanadas do 
Ministério da Educação (MEC); 

CONSIDERANDO as diretrizes da polí ca de educação corpora va do 
FNDE, que estabelece a formação técnico-pro ssional como ação imprescindível à atu-
ação em parceria, como estratégia fundamental de melhoria da gestão dos recursos 
públicos des nados à educação e do fortalecimento do seu controle social; 

CONSIDERANDO a necessidade de ampliação e manutenção do processo 
de formação con nuada de gestores e parceiros para a execução, o monitoramento, a 
avaliação e o controle social dos programas e ações educacionais no âmbito da atuação 
do FNDE; e 

CONSIDERANDO a abrangência e o caráter público da educação e a cons-
tante busca de sua qualidade social, baseada nos princípios da gestão democrá ca, re-
conhecendo a escola como elemento essencial para a inclusão social e a emancipação 
humana, 

RESOLVE  R F R : 

Art. 1º Estabelecer os critérios para implementação e execução do Pro-
grama de Formação de Tutores para as Redes de Parcerias do FNDE, assim como es-
tabelecer os critérios e procedimentos para a concessão e o pagamento de bolsas de 
estudo no âmbito do Programa, de acordo com a Lei nº 11.273/2006. 
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Art. 2º O Programa de Formação de Tutores para as Redes de Parcerias 
do FNDE consiste em processo de ar culação e capacitação de tutores-formadores, 
visando à realização das ações de assistência técnica de capacitações para a extensão 
corpora va da Autarquia, que atendam às demandas dos sistemas públicos de ensino, 
voltadas a ampliar e aprofundar a capacidade de gestão e controle das ações, projetos 
e programas educacionais nanciados com recursos transferidos pelo FNDE. 

§ 1º Por extensão corporativa da Autarquia entende-se: pessoas, grupos 
e organizações governamentais ou não que, por sua atuação no campo da Educação, 
apoiam e/ou facilitam a efetivação da missão institucional do FNDE nos estados, 
Distrito Federal e municípios. 

§ 2º São objetivos do Programa: 
I – ar cular redes de parcerias para atuação junto aos sistemas públicos 

de ensino; 
II – promover a formação de tutores, visando quali car a oferta de edu-

cação a distância aos sistemas públicos de ensino e aos parceiros da Autarquia, para 
prestar assistência técnica a entes da Federação e a en dades que apoiam o FNDE na 
execução das polí cas educacionais; e 

III – ins tuir e manter comunidades de aprendizagem on-line para os sis-
temas públicos de ensino que funcionem como redes de interlocução entre o FNDE e 
a sociedade. 

Art. 3º O público-alvo do Programa de Formação de Tutores para as Re-
des de Parcerias do FNDE é cons tuído por professores dos sistemas públicos de ensi-
no, por funcionários de escolas e de secretarias de educação dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios e por par cipantes dos conselhos de controle social no âm-
bito da Educação. 

§ 1º Para atender ao inciso II do §2º do art. 2º, o FNDE oferecerá cursos 
de formação em tutoria, como componentes da educação corporativa da Autarquia. 

§ 2º Para participar dos cursos de formação em tutoria, o cursista-tutor 
deverá ser indicado pela prefeitura municipal, secretaria estadual ou distrital de 
educação, pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), pelo 
Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação (Consed) ou por conselhos 
de controle social no âmbito da educação pública, nos termos estabelecidos por esta 
Resolução. 

§ 3º O indicado a cursista-tutor deve, preferencialmente: 
a) conhecer o ciclo de gestão dos programas, projetos e ações nancia-

dos pelo FNDE; 
b) ter familiaridade com a modalidade de educação a distância (EaD); e 
c) ter capacidade para apoiar as redes de parcerias da Autarquia, tanto 

na interlocução com a sociedade quanto nos processos de capacitação, acompanha-
mento técnico e pedagógico na modalidade de EaD. 

§ 4º Os cursos de que trata o § 1º deste artigo poderão ser realizados 
diretamente pelo FNDE ou com o apoio de suas redes de parcerias. 
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Art. 4º O Programa será organizado em regime de parcerias com entes 
federados e en dades representa vas dos sistemas públicos de ensino, de modo a dis-
tribuir responsabilidades e decisões entre esses parceiros, visando cumprir os obje -
vos de que trata o art. 2º desta Resolução. 

§ 1º A rede de parcerias do Programa envolve os seguintes agentes: 
I – o FNDE; 
II – estados e Distrito Federal, representados pelas suas secretarias de 

educação ou órgão similar; 
III – municípios, representados por suas prefeituras; 
IV – a União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação (Undime); 
V – o Conselho de Secretários Estaduais de Educação (Consed); e 
VI – ins tuições públicas ou privadas que mantenham parcerias com o 

FNDE para execução e controle de ações, projetos e programas educacionais executa-
dos com recursos transferidos pela Autarquia e que, portanto, requeiram inicia vas de 
assistência técnica. 

§ 2º A participação dos entes federados e das entidades parceiras 
no Programa dependerá da manifestação dos interessados, formalizada por meio 
de adesão ao Plano de Ações Articuladas do Ministério da Educação (PAR), ou do 
atendimento aos critérios e procedimentos da política de educação corporativa do 
FNDE. 

Art. 5º Na esfera federal, o Programa conta com uma coordenação na-
cional, no âmbito do FNDE, a quem cabe, primordialmente, promover as condições ne-
cessárias ao desenvolvimento da ação de formação prevista no art. 2º desta Resolução. 

§ 1º A coordenação nacional, cujo tular será designado por portaria da 
Presidência do FNDE, será responsável por: 

a) realizar a gestão pedagógica e administra vo- nanceira do Programa; 
b) gerenciar a adesão ao Programa dos entes federados e dos órgãos e 

en dades parceiros; 
c) promover a ar culação da rede e apoiá-la na formação e na capacita-

ção de tutores; 
d) produzir e distribuir o material didá co; 
e) gerir ambientes virtuais de suporte às a vidades de formação a dis-

tância do Programa; 
f) criar, hospedar, manter, administrar e promover melhorias em siste-

mas informa zados para o desenvolvimento do Programa; 
g) de nir critérios de organização de turmas e distribuição de vagas para 

formação de tutores, e publicá-los em manual de gestão especí co; 
h) estabelecer a forma de seleção dos tutores-bolsistas e monitorar a 

concessão das bolsas; e 
i) acompanhar e monitorar as solicitações de pagamento de bolsistas do 

Programa, transmi ndo-as, eletronicamente, ao sistema de pagamentos de bolsas da 
Autarquia, devidamente homologadas por cer cação digital. 

§ 2º Cabe ao FNDE prover os recursos financeiros necessários à 
consecução dos objetivos do Programa de Formação de Tutores das Redes de Parcerias 
do FNDE e desenvolver diretamente suas ações ou apoiar seu desenvolvimento pelos 
parceiros. 
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§ 3º As atividades de que trata esta Resolução ocorrerão por conta 
de dotação orçamentária consignada anualmente ao FNDE, restrita aos valores 
autorizados em ações específicas, observando-se limites de movimentação, empenho 
e pagamento da programação orçamentária e financeira anual do Governo Federal, e 
condicionada à viabilidade técnica e operacional. 

§ 4º O Programa poderá atender as demandas de formação de tutores 
do Programa Nacional de Formação Continuada a Distância nas Ações do FNDE 
(Formação pela Escola), de que trata a Resolução CD/FNDE nº 35, de 15 de agosto de 
2012, formalizadas no Plano de Ações Articuladas (PAR). 

Art. 6º No âmbito dos estados e do DF é imprescindível que o Programa 
conte com uma coordenação estadual ou distrital para implementar as ações de forma-
ção em sua respec va jurisdição. 

§ 1º A implementação das ações de formação de que trata o caput po-
derão car a cargo das equipes estaduais e distrital do Programa Formação pela Escola, 
coordenadas por seus coordenadores-gestores, conforme § 1º do art. 12 da Resolução 
CD/FNDE nº 35/2012. 

§ 2º A coordenação estadual (ou distrital), em apoio ao FNDE, em sua 
jurisdição, será responsável por: 

a) realizar a gestão pedagógica e administra va do Programa no âmbito 
do estado (ou do Distrito Federal) e apoiar o FNDE na elaboração de material didá co; 

b) de nir o plano de ação para a implementação do Programa de For-
mação de Tutores para as Redes de Parcerias do FNDE, de acordo com suas diretrizes 
gerais e com as orientações da coordenação nacional; 

c) ar cular mul plicadores-formadores com vistas à formação e capaci-
tação dos tutores-formadores; 

d) promover e divulgar o Programa de Formação de Tutores para as Re-
des de Parcerias do FNDE; 

e) selecionar os candidatos a tutores indicados pelo estado, DF, municí-
pio e en dades parceiras para atuarem nos termos do art. 2º desta Resolução; 

f) promover a ar culação com as ins tuições, en dades parceiras, agen-
tes (técnicos e especialistas) dos programas e ações do FNDE desenvolvidos em suas 
localidades, para atuarem no processo de capacitação dos tutores-formadores; 

g) planejar, executar e monitorar os cursos de formação de tutores; 
h) organizar os encontros presenciais dos cursos de tutoria, indicando a 

localidade e provendo infraestrutura adequada à realização dos eventos; 
i) capacitar os tutores-formadores; 
j) apoiar técnica e ins tucionalmente os municípios na fase presencial 

dos cursos de capacitação dos tutores; 
k) par cipar das reuniões técnicas do Programa; e 
l) supervisionar todas as fases do processo de formação, buscando a qua-

lidade do Programa. 

Art. 7º No âmbito dos municípios, é de responsabilidade de cada prefei-
tura municipal, por intermédio de sua secretaria de educação: 

I – indicar candidatos a tutores, de acordo com o manual de gestão e as 
diretrizes gerais do Programa; 

II – possibilitar ao(s) tutor(es) selecionado(s) pela coordenação estadual 
condições de par cipação em todas as fases (presencial e a distância) do curso de tutoria; 
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III – garan r condições logís cas e eventual apoio nanceiro aos cursis-
tas-tutores para a realização dos cursos, incluindo obrigatoriamente: 

a) local adequado, equipamentos e materiais necessários para a realiza-
ção de encontros presenciais; 

b) computadores com acesso a internet para que o(s) cursista(s)-tutor(es) 
cumpra(m) as a vidades da fase a distância; e 

c) deslocamento dos cursistas-tutores para par ciparem das a vidades 
de capacitação. 

Art. 8º Aos cursistas-tutores em processo de capacitação poderão ser 
concedidas bolsas de estudo para custeio referentes à participação no curso, inclusive 
relativas à hospedagem e à alimentação por ocasião do encontro presencial obrigatório. 

§ 1º As bolsas de que trata o caput deste ar go só poderão ser conce-
didas a cursistas-tutores que sejam professores dos sistemas públicos de ensino que 
tenham formação mínima em nível médio e experiência de 1 (um) ano no magistério. 

§ 2º A bolsa será concedida mensalmente durante o período de 
realização do curso de formação de tutores. 

§ 3º O período de realização do curso corresponde ao tempo, em meses, 
necessário ao cumprimento da carga horária estabelecida no projeto pedagógico de 
cada um deles. 

§ 4º O valor da bolsa será de R$ 600,00 (seiscentos reais) com 
periodicidade mensal enquanto o cursista-tutor estiver em processo de capacitação 
ofertado pelo FNDE ou por seus parceiros, no âmbito do Programa. 

§ 5º A bolsa de que trata o § 4º deste artigo não será concedida caso o 
cursista-tutor não alcance o aproveitamento e exigências mínimas em cada uma das 
fases de capacitação. 

Art. 9º A concessão da bolsa será precedida pela celebração de Termo de 
Compromisso com o Programa de Formação de Tutores para as Redes de Parcerias do 
FNDE em sistema informa zado, mediante o qual, de acordo com as suas atribuições e 
entre outras responsabilidades, o cursista-tutor compromete-se a: 

I – concluir com aproveitamento mínimo o curso de formação no qual se 
encontre inscrito para atuar como tutor-formador; 

II – realizar o acompanhamento de cursistas e dar suporte técnico-peda-
gógico aos processos de ensino e aprendizagem nos cursos da educação corpora va do 
FNDE que visem à assistência técnica da Autarquia aos sistemas públicos de ensino, nas 
situações em que se encontrem habilitados; 

III – apoiar os processos de capacitação dos cursos oferecidos pela edu-
cação corpora va do FNDE; 

IV – apresentar relatórios de acompanhamento e de conclusão de turma 
dos cursos em que atuem como tutores; 

V – autorizar o FNDE a proceder ao desconto automá co na conta-bene-
cio, nas seguintes situações: 

a) ocorrência de depósitos indevidos; 
b) determinação do Poder Judiciário ou requisição do Ministério Público; 
c) constatação de irregularidades na comprovação da atuação do bolsis-

ta; ou 
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d) constatação de incorreções nas informações cadastrais do bolsista. 
VI – res tuir ao FNDE valores creditados indevidamente em seu favor, no 

prazo de 15 (quinze) dias a contar da data do recebimento de no cação, caso inexista 
saldo na conta-bene cio para realização do desconto automá co subsequente de que 
trata o inciso V deste ar go. 

-
CESSÃO DE BOLSA 

Art. 10. Ao FNDE, às secretarias de educação dos estados e do Distrito 
Federal e à Undime, na condição de agentes parceiros do programa, cabe: 

I – ao FNDE: 
a) elaborar os atos norma vos e as orientações rela vas à concessão e 

ao pagamento de bolsas do Programa de Formação de Tutores das Redes de Parcerias 
do FNDE; 

b) garan r os recursos orçamentários e nanceiros des nados ao paga-
mento de bolsas; 

c) ins tuir, por portaria, o gestor nacional do Programa; 
d) elaborar o manual de gestão do Programa de Formação de Tutores 

para as Redes de Parcerias do FNDE; 
e) orientar e monitorar o cadastramento dos bolsistas em sistema infor-

ma zado; 
f) monitorar a inclusão do Termo de Compromisso do Bolsista em siste-

ma informa zado; 
g) gerar em sistema informa zado os lotes de pagamento dos bolsistas 

aptos ao recebimento de suas respec vas bolsas, após recebimento de expediente ele-
tr nico dos coordenadores-gestores que ateste a par cipação e os resultados efe vos 
dos bolsistas vinculados às a vidades do Programa; 

h) monitorar, com base nas diretrizes do Programa, as solicitações de 
pagamento efetuadas pelos coordenadores-gestores e homologá-las por cer cação 
digital, transmi ndo-as, eletronicamente, ao sistema de pagamentos de bolsas da Au-
tarquia; 

i) efetuar o pagamento das bolsas; 
j) suspender ou cancelar o pagamento de bolsa(s), por solicitação do 

coordenador-gestor ou sempre que ocorrerem situações que jus quem a medida; 
k) providenciar e emissão dos cartões-bene cio para que os bolsistas 

possam re rar os créditos feitos em seu favor; 
l) monitorar o pagamento de bolsas junto ao Banco do Brasil S.A.; e 
m) no car o bolsista em caso de res tuição de valores recebidos inde-

vidamente. 
II – à equipe gestora do Programa de Formação de Tutores para as Redes 

de Parcerias do FNDE nas secretarias de educação dos estados e do Distrito Federal ou 
nas UNDIMEs: 

a) assegurar o correto cadastramento dos coordenadores-gestores de 
sua jurisdição em sistema informa zado, bem como acompanhar e homologar as in-
formações cadastrais dos cursistas-tutores, mantendo-as mensalmente atualizadas no 
sistema; 

b) assegurar a inserção dos Termos de Compromisso dos bolsistas no sis-
tema informa zado do Programa; 
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c) acompanhar a execução do plano de trabalho desenvolvido com vistas 
à capacitação de tutores-formadores; 

d) registrar no sistema informa zado do Programa os bolsistas que te-
nham cumprido as condições para o recebimento das bolsas correspondentes à exe-
cução do plano de cada curso, bem como formalizar a solicitação de pagamento de 
bolsas, por meio de expediente eletr nico no referido sistema; 

e) solicitar o cialmente à coordenação nacional do Programa a inter-
rupção ou o cancelamento do pagamento de bolsa ou a subs tuição de bene ciário, 
quando for o caso; 

f) informar tempes vamente à coordenação nacional do Programa sobre 
quaisquer anormalidades que possam ocorrer no cumprimento desta Resolução; e 

g) prestar todo e qualquer esclarecimento sobre a execução dos planos 
de trabalho, sempre que solicitado pelo FNDE, pelos órgãos do Sistema de Controle 
Interno do Poder Execu vo Federal, pelo Tribunal de Contas da União, pelo Ministério 
Público ou por órgão ou en dade com atribuição ou delegação para esse m, bem 
como assegurar a disponibilidade de toda a documentação dos cursistas-tutores do 
Programa, tais como listas de presença e chas cadastrais e de avaliação, mantendo-
-as devidamente arquivadas pelo prazo de 20 (vinte) anos após o término dos cursos. 

Art. 11. Para que o FNDE proceda ao pagamento da bolsa, é indispensá-
vel que: 

I – o bolsista seja cursista-tutor de curso de formação de tutores no âm-
bito da educação corpora va do FNDE e tenha assinado seu respec vo Termo de Com-
promisso; 

II – o coordenador-gestor do Programa informe a cada período, em siste-
ma informa zado, os bolsistas aptos a receberem os pagamentos; 

III – o gestor nacional do Programa homologue em sistema informa zado 
e encaminhe ao Sistema de Gestão de Bolsas (SGB) do FNDE, u lizando cer cação 
digital, os lotes de bolsistas aptos a receberem os pagamentos. 

Parágrafo único. O bolsista poderá vincular-se a outro programa de for-
mação que conceda bolsas e seja regido pela Lei nº 11.273/2006, porém receberá so-
mente a de maior valor monetário. 

Art. 12. As bolsas serão pagas diretamente ao bene ciário, por meio de 
cartão magné co emi do em favor do bolsista pelo Banco do Brasil S/A, por solicitação 
do FNDE. 

§ 1º O pagamento aos bolsistas corresponderá ao lote mensal 
homologado pelo gestor nacional do programa e será feito de acordo com cronograma 
previamente estabelecido. 

§ 2º O saque dos recursos creditados a título de bolsa deverá ser 
efetuado exclusivamente por meio do cartão-benefício emitido pelo Banco do Brasil. 

§ 3º O bolsista deverá retirar o cartão-benefício na agência do Banco 
do Brasil indicada por ele no cadastro do Programa, no momento do primeiro saque 
do crédito relativo à bolsa, após a entrega e a chancela dos documentos exigidos para 
essa finalidade e cadastramento de sua senha pessoal. 

§ 4º A utilização do cartão-benefício é isenta de tarifas bancárias e 
abrange o fornecimento de um único cartão magnético, para realização de saques e 
consulta a saldos e extratos. 



268

§ 5º Os saques e as consultas a saldos e extratos deverão ocorrer 
exclusivamente nos terminais de autoatendimento do Banco do Brasil S/A ou de seus 
correspondentes bancários, mediante a utilização de senha pessoal. 

§ 6º Excepcionalmente, quando os múltiplos de valores estabelecidos 
para saques nos terminais de autoatendimento forem incompatíveis com os valores 
dos saques a serem efetuados pelos bolsistas, o banco acatará saques e consultas nos 
caixas convencionais mantidos em suas agências bancárias. 

§ 7º O bolsista que efetuar saques em desacordo com o estabelecido 
nesta resolução ou solicitar a emissão de segunda via do cartão magnético ficará 
sujeito ao pagamento das correspondentes tarifas bancárias. 

Art. 13. Os créditos não sacados pelos bolsistas, no prazo de 3 (três) me-
ses da data do respec vo crédito, serão rever dos pelo Banco do Brasil S/A em fa-
vor do FNDE, que não se obrigará a novo pagamento sem que haja solicitação formal 
do bene ciário ao FNDE, acompanhada da competente jus ca va e da anuência do 
coordenador-gestor estadual ou distrital de jurisdição do bolsista e do gestor nacional 
do Programa. 

§ 1º Ao FNDE é facultado bloquear valores creditados indevidamente em 
favor do bolsista ou efetuar descontos em pagamentos futuros, mediante solicitação 
ao Banco do Brasil. 

§ 2º Inexistindo saldo suficiente nos créditos ainda não sacados pelo 
beneficiário para efetivar o bloqueio de que trata o parágrafo anterior e não havendo 
previsão de pagamento a ser efetuado, o bolsista ficará obrigado a restituir ao FNDE os 
recursos indevidamente creditados em seu favor, no prazo de 15 (quinze) dias a contar 
da data do recebimento de notificação, na forma prevista no inciso VI do art. 9º. 

§ 3º Sendo identificadas incorreções nos dados cadastrais do beneficiário 
do cartão é facultado ao FNDE adotar providências junto ao Banco do Brasil S/A, 
visando à regularização da situação, independentemente de autorização do bolsista. 

Art. 14. O FNDE suspenderá ou cancelará o pagamento de bolsa quando: 
I – houver a subs tuição do bolsista ou o cancelamento de sua par cipa-

ção no Programa; 
II – for veri cada irregularidade no exercício das atribuições do bolsista; 
III – for constatada incorreção nas informações cadastrais do bolsista; 
IV – for comprovado o não cumprimento das obrigações atribuídas aos 

bolsistas; ou 
V – for constatado o acúmulo indevido de bene cios. 

Art. 15. As devoluções de valores decorrentes de pagamento efetuado 
pelo FNDE a tulo de bolsas, independentemente do fato gerador que lhes deram ori-
gem, deverão ser efetuadas em agência do Banco do Brasil S/A, mediante a u lização 
da Guia de Recolhimento da União (GRU), disponível no portal eletr nico www.fnde.
gov.br, na qual deverão ser indicados o nome e o CPF do bolsista, e ainda preenchidos 
os seguintes dados: 

I – se a devolução ocorrer no mesmo ano do pagamento das bolsas e este 
não for decorrente de Restos a Pagar inscritos pelo FNDE, deverão ser u lizados os códi-
gos 153173 no campo “Unidade Gestora , 15253 no campo “Gestão , 66666-1 no campo 
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“Código de Recolhimento  e o código 212198009 no campo “Número de Referência  e, 
ainda, mês e ano a que se refere a bolsa a ser devolvida no campo “Competência ; 

II – se a devolução for decorrente de Restos a Pagar inscritos pelo FNDE 
ou de pagamentos de bolsas ocorridos em anos anteriores ao da emissão da GRU, de-
verão ser u lizados os códigos 153173 no campo “Unidade Gestora , 15253 no campo 
“Gestão , 18858-1 no campo “Código de Recolhimento  e o código 212198009 no cam-
po “Número de Referência  e, ainda, mês e ano a que se refere a bolsa a ser devolvida 
no campo “Competência . 

Parágrafo único. Para ns do disposto nos incisos I e II deste ar go con-
sidera-se ano de pagamento aquele em que o crédito foi emi do em favor do bolsista, 
disponível no portal www.fnde.gov.br. 

Art. 16. Incorreções na emissão do cartão-bene cio ou em pagamentos 
de bolsa causadas por informação falseada, prestada pelo bolsista quando de seu ca-
dastro ou pelo coordenador-gestor, implicarão no imediato desligamento do respon-
sável pela falsidade e no impedimento de sua par cipação, pelo prazo de 5 (cinco) 
anos, em qualquer outro programa de bolsas cujo pagamento esteja a cargo do FNDE, 
independentemente de sua responsabilização civil e penal. 

Art. 17. A scalização rela va ao pagamento de bolsas no âmbito do Pro-
grama é de responsabilidade do FNDE, dos estados, do Distrito Federal e dos órgãos de 
controle interno e externo da União, mediante a realização de auditorias de inspeção 
e de análise documental. 

Art. 18. ualquer pessoa, sica ou jurídica, poderá denunciar irregula-
ridades iden cadas no pagamento de bolsas do Programa, por meio de expediente 
formal que conterá, necessariamente: 

I – exposição sumária do ato ou fato censurável que possibilite sua per-
feita determinação; e 

II – iden cação do responsável pela prá ca da irregularidade, bem 
como a data do ocorrido. 

§ 1º uando a denúncia for apresentada por pessoa física, deverão ser 
fornecidos o nome legível e o endereço para resposta ou esclarecimento de dúvidas. 

§ 2º uando o denunciante for pessoa jurídica (partido político, 
associação civil, entidade sindical, etc.), deverá encaminhar cópia de documento que 
ateste sua constituição jurídica e fornecer, além dos elementos referidos no §1º deste 
artigo, o endereço da sede da representante. 

§ 3º As denúncias encaminhadas ao FNDE deverão ser dirigidas à 
Ouvidoria do FNDE, no seguinte endereço: 

I – se por via postal: Setor Bancário Sul, uadra 2, Bloco F, Edi cio FNDE 
– Brasília, DF – CEP 70070-929; ou 

II – se por meio eletr nico, ouvidoria fnde.gov.br. 

Art. 19. Fica aprovado o Anexo I desta Resolução. 

Art. 20. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 R   
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ANEXO I

De acordo com os termos estabelecidos nas normas do Programa de For-
mação de Tutores para as Redes de Parcerias do FNDE, desenvolvido pelo Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação e pelas Secretarias de Educação dos Estados 
e do Distrito Federal, eu ____________________________________ ______________
(nome), nascido em ___/___/_____, portador do CPF nº ____.____.____ – __, da 
Carteira de Iden dade nº _______________, expedida em ___/___/_____, por 
____________________,  (órgão expedidor) morador no ____________________
___________________________, (logradouro, número, complemento, bairro) CEP 
_________, telefones: residencial (0__) ____________, celular (0 ) ________ e comer-
cial (0__) _____________, e-mail ___________________________________, declaro 
que atendo as exigências de formação mínima em nível médio e experiência de 1 (um) 
ano no magistério, na forma estabelecida no inciso II do art. 2º da Lei nº 11.273/2006 
e con rmo estar em condições de par cipar do Programa como cursista-tutor. Além 
disso, comprometo-me a: 

- fornecer os documentos comprobatórios dos requisitos para inscrição e 
permanência no Programa sempre que solicitado; 

- dedicar-me com a nco e realizar as a vidades rela vas ao processo de 
formação, conforme critérios especí cos de nidos nos norma vos do Programa; 

- informar alterações em meus dados cadastrais, bem como mudanças 
nas condições que apresentei para a inscrição no Programa; e 

- não acumular mais de uma bolsa de estudo e pesquisa regida pela Lei 
nº 11.273/2006. 

Estou ciente de que, para fazer jus ao recebimento da bolsa de estudo e 
pesquisa des nada ao cursista-tutor, devo realizar com dedicação e e ciência todas as 
atribuições previstas no processo de formação e comprometo-me a: 

I – concluir com aproveitamento mínimo o curso de formação no qual se 
encontre inscrito para atuar como tutor-formador; 

II – realizar o acompanhamento de cursistas e dar suporte técnico-peda-
gógico aos processos de ensino e aprendizagem nos cursos da educação corpora va do 
FNDE que visem à assistência técnica da Autarquia aos sistemas públicos de ensino, nas 
situações em que me encontre habilitado; 

III – apoiar os processos de capacitação dos cursos oferecidos pela edu-
cação corpora va do FNDE; 

IV – apresentar relatórios de acompanhamento e de conclusão de turma 
dos cursos em que atue como tutor; 

V – autorizar o FNDE a proceder ao desconto automá co na conta-bene-
cio, nas seguintes situações: 

a) ocorrência de depósitos indevidos; 
b) determinação do Poder Judiciário ou requisição do Ministério Público; 
c) constatação de irregularidades na comprovação da atuação do bolsis-

ta; ou 
d) constatação de incorreções nas informações cadastrais do bolsista. 
VI – a res tuir ao FNDE valores creditados indevidamente em seu favor, 

no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data do recebimento de no cação, caso ine-
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xista saldo na conta-bene cio para realização do desconto automá co subsequente de 
que trata o inciso V. 

VI – a apoiar o FNDE atuando como tutor em cursos no âmbito da educa-
ção corpora va da Autarquia, quando solicitado.

_____
NOTA:
Encontram-se na Col. Leg. Fed. de Ens. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Cons tuição Federal à pág. 25 do vol. 15;
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Lei nº 11.273/06 à pág. 25 do vol. 33;
Decreto nº 6.094/07 à pág. 68 do vol. 34;
Parecer CNE/CEB  nº 1/03 á pág. 207 do vol. 30;
Resolução CD/FNDE nº 31/03 à pág. 411 do vol. 30;
Resolução CD/FNDE nº 35/12 à pág. 576 do vol. 39.

______________________________

ltera ar gos na Resolu o C /F  n  , de 8 de unho de , e na  Resolu o 
C /F  n  , de  de ulho de 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Cons tuição Federal – art. 208.
Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007.
Lei nº 12.695, de 25 de julho de 2012.
Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.
Decreto nº 7.488, de 24 de maio de 2011.
Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011.
Resolução CD/FNDE nº 13, de 8 de junho de 2012
Resolução CD/FNDE nº 14, de 8 de junho de 2012.
Resolução CD/FNDE nº 24, de 2 de julho de 2012.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pelo art. 7º, § 1º da Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, e pelo art. 4º, 
§ 2º e  art. 14 do Anexo I do Decreto nº 7.691, de 2 de março de 20/12, publicado no 
DOU de 6 de março de 2012, e pelos arts. 3º, inciso I, alíneas “a  e “b ; 5º, caput; e 6º, 
inciso VI, do Anexo da Resolução nº 31, de 30 de setembro de 2003, publicado no DOU 
de 2 de outubro de 2003, neste ato representado, conforme deliberado na Reunião 
Extraordinária do Conselho Delibera vo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação, realizada no dia 31 de maio de 2012, e, 

CONSIDERANDO o impera vo de conferir uniformidade nas transferên-
cias de recursos aos entes públicos estaduais e municipais para ampliar a e ciência e a 
transparência no uso dos recursos,

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer as orientações e diretri-
zes para operacionalização da assistência nanceira no âmbito da Educação Básica por 
intermédio do PAR,

CONSIDERANDO os processos sele vos de infraestrutura realizados pelo Mi-
nistério da Educação e pelo FNDE, no âmbito do Plano de Aceleração do Crescimento – PAC 2, 
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CONSIDERANDO a necessidade de alterar as Resoluções CD/FNDE nº 13, 
de 8 de junho de 2012, e nº 24, de 2 de julho de 2012.

RESOLVE  R F R

Art. 1º Alterar a alínea “f  do inciso I, e a alínea “g  do inciso III do ar go 
5º, e o ar go 8º da Resolução CD/FNDE nº 13, de 8 de junho de 2012, que passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

Art. 5º. Aos agentes cabem as seguintes responsabilidades: 
I. ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC): 
[...]
f. analisar os custos propostos para as obras, em consonância com os 

valores de obras e serviços de engenharia na forma prevista na Lei de Diretrizes Orça-
mentárias – LDO;

[...]
III. aos municípios, estados e ao Distrito Federal:
[...]
g. realizar licitações para as contratações necessárias à execução da(s) 

obras(s), obedecendo a legislação vigente, e observando que os preços unitários de 
materiais e serviços u lizados não poderão ser superiores ao que consta dos custos de 
obras e serviços de engenharia na forma prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias – 
LDO;

[...]
Art. 8º. Nas obras e serviços de engenharia realizados pelos entes federa-

dos será obedecida a legislação federal que trata de licitações e contratações no âmbito 
da Administração Pública Federal, sem prejuízo da observância das normas estaduais, 
distritais e municipais. 

§1º. A assistência nanceira será concedida após aprovação do projeto 
técnico de engenharia cadastrado no SIMEC.

§2º. A assistência nanceira será concedida até o limite do valor máximo 
do m2 estabelecido no custo previsto nos projetos-padrão de construção e edi cações 
escolares.

§3º. O projeto técnico de engenharia será objeto de regulamentação 
pelo FNDE, em ato a ser baixado por seu Presidente.

§4º. Poderá ser concedida assistência nanceira para obras em anda-
mento, ainda que iniciadas antes da celebração do termo de compromisso, desde que 
observadas as seguintes condições:

I – que a execução da obra obtenha aprovação técnica de engenharia por 
parte do FNDE; 

II – que o faturamento das obras e serviços de engenharia ao ente fede-
rado ocorra após aprovação da execução da obra e na vigência do termo de compro-
misso, devendo corresponder ao valor repassado pelo FNDE.

§5º. Poderá ser concedida assistência nanceira nos casos em que a li-
citação tenha sido realizada antes da aceitação do Termo de Compromisso, desde que 
observadas as condições presentes na legislação federal que trata de licitações e con-
tratações.

Art. 2º Alterar a alínea “i  do inciso II, e a alínea “k  do inciso III do ar go 
3º, e o art. 7º da Resolução CD/FNDE nº 24, de 2 de julho de 2012, que passam a vigorar 
com a seguinte redação:
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Art. 3º. Aos agentes cabem as seguintes responsabilidades:
II. ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC):
[...]
i. analisar os custos propostos para as obras, em consonância com os 

valores de obras e serviços de engenharia na forma prevista na Lei de Diretrizes Orça-
mentárias – LDO;

[...]
III. aos municípios, estados e ao Distrito Federal:
[...]
k. realizar licitações para as contratações necessárias à execução da(s) 

obras(s), obedecendo a legislação vigente, e observando que os preços unitários de ma-
teriais e serviços u lizados não poderão ser superiores ao que consta dos custos de obras 
e serviços de engenharia na forma prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;

[...]
Art. 7º. Nas obras e serviços de engenharia realizados pelos entes federa-

dos será obedecida a legislação federal que trata de licitações e contratações no âmbito 
da Administração Pública Federal, sem prejuízo da observância das normas estaduais, 
distritais e municipais. 

§1º. A assistência nanceira será concedida após aprovação do projeto 
técnico de engenharia cadastrado no SIMEC.

§2º. A assistência nanceira será concedida até o limite do valor máximo 
do m2 estabelecido no custo previsto nos projetos-padrão de construção e edi cações 
escolares.

§3º. O projeto técnico de engenharia será objeto de regulamentação 
pelo FNDE, em ato a ser baixado por seu Presidente.

§4º. Poderá ser concedida assistência nanceira para obras em anda-
mento, ainda que iniciadas antes da celebração do termo de compromisso, desde que 
observadas as seguintes condições:

I – a execução da obra obtenha aprovação técnica de engenharia por 
parte do FNDE;

II – o faturamento das obras e serviços de engenharia ao ente federado 
ocorrerá após aprovação da execução da obra e na vigência do termo de compromisso, 
devendo corresponder ao valor repassado pelo FNDE.

§5º. Poderá ser concedida assistência nanceira nos casos em que a li-
citação tenha sido realizada antes da aceitação do Termo de Compromisso, desde que 
observadas as condições presentes na legislação federal que trata de licitações e con-
tratações.

Art. 3º. Os termos de compromisso, anexos às Resoluções CD/FNDE nº 
13, de 8 de junho de 2013, e nº 24, de 2 de julho de 2012, serão rerra cados para 
atender as alterações ora promovidas.

Art. 4º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 R   F R

_____
NOTA:
Encontram-se na Col. Leg. Fed. de Ens. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Cons tuição Federal à pág. 25 do vol. 15;
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Lei nº 12.695/12 à pág. 63 do vol. 39; 
Decreto nº 6.094/07 à pág. 68 do vol. 34;
Decreto nº 7.507/11 à pág. 54 do vol. 38;
Resolução CD/FNDE nº 31/03 à pág. 411 do vol. 30;
Resolução CD/FNDE nº 13/12 à pág. 544 do vol. 39;
Resolução CD/FNDE nº 14/12 à pág. 553 do vol. 39.;
Resolução CD/FNDE nº 24/12 à pág. 327 deste volume

______________________________

ltera os arts   e 7  e a al nea i do inciso  do art  8  e acrescenta o  6  ao art   
da Resolu o n  , de 8 de agosto de , que dispõe sobre o rograma acional 

do ivro idá co  para a educa o básica

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
Cons tuição Federal – ar gos 205, 206, 208, 211 e 213. 
Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. 
Decreto n.º 7.084, de 27 de janeiro de 2010. 
Resolução nº 42, de 28 de agosto de 2012. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas pelo art. 7º, § 1º, da Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, e pelos arts. 4º, § 
2º, e 14 do Anexo I do Decreto nº 7.691, de 2 de março de 2012, publicado no D.O.U. 
de 6 de março de 2012, e pelos arts. 3º, inciso I, alíneas “a  e “b ; 5º, caput; e 6º, inciso 
VI, do Anexo da Resolução nº 31, de 30 de setembro de 2003, publicada no D.O.U. de 
2 de outubro de 2003, neste ato representado conforme deliberado na Reunião Extra-
ordinária do Conselho Delibera vo do FNDE realizada no dia 31 de maio de 2012, e 

CONSIDERANDO a necessidade de melhorar o modelo de gestão da re-
serva técnica, com vistas à maior agilidade no atendimento às redes de ensino e às 
escolas públicas e ao aproveitamento mais e ciente dos materiais adquiridos; 

CONSIDERANDO a necessidade de ampliação do atendimento com acer-
vos literários e complementares para salas de aula à educação infan l, a par r da pers-
pec va de inclusão das creches e pré-escolas como prioridade nas diretrizes da polí ca 
nacional de educação, 

RESOLVE “AD REFERENDUM : 

Art. 1º Alterar os arts. 3º e 7º e a alínea “i  do inciso III do art. 8º da Re-
solução nº 42, de 28 de agosto de 2012, que passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 3º As aquisições de material para atendimento às escolas registra-
das no censo escolar realizado pelo Ins tuto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (INEP) e par cipantes do PNLD serão realizadas da seguinte forma: 

I – regular, para distribuição do quan ta vo básico de exemplares dos 
livros didá cos para alunos e professores e dos acervos para salas de aula de nido a 
par r das projeções de matrículas das escolas par cipantes; 

II – acervos referenciais, para envio às secretarias de educação de um 
exemplar das obras literárias, obras complementares e dicionários distribuídos a sua 
respec va rede de ensino, para conhecimento dos conteúdos e aproveitamento na 
orientação e formação de docentes e dirigentes; 
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III – reserva técnica, para atendimento dos novos bene ciários não com-
putados no censo escolar e para ajustamento da oferta à demanda. (NR)  

... 
“Art. 7º A reserva técnica dos livros didá cos e acervos será des nada ao 

atendimento das escolas par cipantes no âmbito de cada rede de ensino ou escola fe-
deral, composta proporcionalmente por todos os tulos escolhidos no país e dimensio-
nada inicialmente para atender até 3% das matrículas projetadas para cada ano le vo. 

§ 1º Os títulos disponíveis na reserva técnica para cada rede de ensino 
ou escola federal corresponderão proporcionalmente ao quantitativo de cada título 
por ela adotado. 

§ 2º Os pedidos de atendimento da reserva técnica serão registrados 
pelas escolas federais, escolas municipais, estaduais e do Distrito Federal por meio de 
sistema próprio. 

§ 3º As escolas municipais e estaduais ou do Distrito Federal participantes 
serão atendidas mediante solicitação submetida à rede de ensino correspondente. 

§ 4º É facultado às redes de ensino o cadastramento de regionais de 
atendimento para recebimento e avaliação dos pedidos das escolas. 

§ 5º Para validação dos pedidos submetidos às redes de ensino, é 
necessária a aprovação da secretaria de educação correspondente, ainda que tenha 
sido elegida a opção de regionalização mencionada anteriormente. 

§ 6º O FNDE poderá, conforme viabilidade e pertinência, adquirir e 
distribuir lotes adicionais de livros didáticos para 

suplementação da reserva técnica, com o m de atender às solicitações 
de material didá co que excedam às condições previstas no caput ou ainda para ajus-
tes preven vos dos estoques da reserva técnica. 

§ 7º O FNDE poderá solicitar, quando julgar necessário, por meio de 
ofício assinado pelo dirigente da rede de ensino ou escola federal, justificativas para as 
solicitações referidas no parágrafo anterior. 

§ 8º Para a distribuição de materiais da reserva técnica o FNDE poderá 
contratar empresa especializada para executar o suporte e a logística dos processos 
pertinentes. 

§ 9º O FNDE poderá realizar ajustes na compra regular de livros a fim de 
melhor aproveitar o material disponível no estoque. 

§ 10º No último ano do triênio de utilização dos livros, o FNDE deverá 
providenciar o desfazimento do saldo remanescente da reserva técnica, priorizando a 
reciclagem de materiais e a responsabilidade ambiental e social. (NR)  

... 
“Art. 8º... 
III... 
i) analisar, nas condições vigentes, os pedidos referentes à reserva técnica 

oriundos das escolas e solicitar, se for o caso, nos termos e prazos vigentes, livros didá cos 
adicionais para atendimento a situações excepcionais, devidamente jus cadas; (NR)  

Art. 2º Acrescentar o § 6º ao art. 1º da Resolução nº 42, de 2012, com a 
seguinte redação: 

“Art. 1º... 
§ 6º Serão destinados acervos de obras literárias e complementares para 

uso em sala de aula nas escolas de educação infantil, com base no disposto no art. 27 
do Decreto 7.084, de 27 de janeiro de 2010. (NR)  
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Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 R   F R

_____
NOTA:
Encontram-se na Col. Leg. Fed. de Ens. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Cons tuição Federal à pág. 25 do vol. 15;
Lei n.º 8.666/93 à pág. 36 do vol. 20/21;
Decreto n.º 7.084/10 à pág. 67 do vol. 39;
Resolução CD/FNDE nº 42/12 à pág. 593 do vol. 39;
Resolução CD/FNDE nº 31/03 à pág. 411 do vol. 30.

______________________________

ispõe sobre os critérios para a u liza o de ve culos de transporte escolar adquiridos 
no mbito do rograma Caminho da scola

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
Cons tuição Federal, art. 208. 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 
Decreto nº 6.768, de 10 de fevereiro de 2009 
Lei nº 12.816, de 5 de junho de 2013. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelo art. 7º, § 1º, da Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, e pelo art. 14, 
incisos I e II, do Anexo I do Decreto nº 7.691, de 2 de março de 2012, e pelos arts. 3º, 
incisos I e II, e 6º, inciso IV, do Anexo da Resolução nº 31, de 30 de setembro de 2003, 
neste ato representado pelo Secretário-Execu vo do Ministério da Educação, conforme 
deliberado na Reunião Extraordinária do Conselho Delibera vo do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, realizada no dia 31 de maio de 2012, com fulcro no art. 
4º, § 2º, do referenciado Decreto, e: 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer normas para o uso dos ve-
ículos de transporte escolar especi cados no âmbito do Programa Caminho da Escola. 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer condições de segurança 
no uso dos veículos adquiridos no âmbito do Programa Caminho da Escola, 

RESOLVE, “AD REFERENDUM : 

Art. 1º Aprovar os critérios para u lização de veículos de transporte es-
colar adquiridos no âmbito do Programa Caminho da Escola. 

Art. 2º Para efeito desta Resolução consideram-se veículos de transporte 
escolar, aqueles adquiridos por meio de adesão à ata de pregão eletr nico para registro 
de preços do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), sendo: 

I – nibus: veículo rodoviário automotor de passageiros especificado 
como Ônibus Escolar; 
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II – bicicleta: veículo de propulsão humana para uso individual, especi -
cado como Bicicleta Escolar; 

III – embarcação: veículo aquaviário automotor especi cado como Lan-
cha Escolar ou Barco Escolar. 

A manutenção dos nibus e embarcações, descritos nos itens I e III, 
é de exclusiva responsabilidade do ente federa vo que detém a sua posse, sendo que 
o seu uso pelos estudantes deve ser gratuito. 

A manutenção das bicicletas, descritas no item II, e de outros equi-
pamentos que as acompanham, poderá, desde que previsto no regulamento que se 
refere o Ar go 5º, ser compar lhada com os estudantes, pais ou responsáveis. 

Art. 3º Os veículos a que se refere o Ar go 2º são des nados para o uso 
exclusivo no transporte dos estudantes matriculados nas escolas das redes públicas de 
ensino básico e ins tuições de educação superior, nos trajetos necessários para: 

I – garan r, prioritariamente, o acesso diário e a permanência dos estu-
dantes da zona rural às escolas da rede pública de ensino básico; 

II - garan r o acesso dos estudantes nas a vidades pedagógicas, espor -
vas, culturais ou de lazer previstas no plano pedagógico e realizadas fora do estabele-
cimento de ensino. 

Para os trajetos previstos no inciso II, bem como nos trajetos para 
acesso às ins tuições de educação superior, o condutor do veículo deve estar de posse 
de autorização expressa nos termos do modelo Anexo I desta Resolução, disponível no 
sí o www.fnde.gov.br, observada a competência da esfera administra va responsável 
pelo veículo, sendo: 

a) do(a) diretor(a) do estabelecimento de ensino nos deslocamentos res-
tritos a circunscrição do município onde está sediado o estabelecimento de ensino; 

b) do(a) prefeito(a) ou do(a) secretário(a) de educação estadual ou mu-
nicipal, quando o deslocamento se der fora da circunscrição do município ou estado 
onde está sediado o estabelecimento de ensino. 

A autorização a que ser refere o § 1º deverá ser acompanhada da 
relação nominal dos estudantes par cipantes da a vidade. 

Art. 4º Desde que não haja prejuízo ao atendimento dos estudantes re-
sidentes na zona rural e matriculados nas escolas das redes públicas de ensino básico, 
os veículos poderão ser u lizados para o transporte de estudantes da zona urbana e 
da educação superior, conforme regulamentação a ser expedida pelos estados, Distrito 
Federal e municípios. 

Parágrafo único. A regulamentação a que se refere o caput deste Ar go 
deve observar as disposições desta resolução inclusive quanto à autorização do gestor 
acompanhada da relação de estudantes prevista o Ar go 3º, §s 1º e 2º. 

Art. 5º O uso dos veículos de transporte escolar de que trata esta Reso-
lução deve ser disciplinado em regulamentos do poder execu vo dos estados, Distrito 
Federal e municípios, observando as disposições legais vigentes e as con das nesta 
Resolução. 

Os regulamentos a que se refere o caput devem dispor sobre os 
critérios para iden car os estudantes a serem bene ciados, bem como a distância 
máxima a ser percorrida por eles entre a sua residência e o ponto de embarque e de-
sembarque nos veículos de transporte escolar, como também do ponto de desembar-
que e embarque ao estabelecimento de ensino. 
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Os i nerários, em qualquer modalidade dos veículos de transporte 
escolar, devem ser de nidos de forma a garan r o menor tempo e maior segurança dos 
estudantes nos percursos. 

Art. 6º O Ônibus Escolar deve cumprir as normas da legislação vigente, 
em especial os disposi vos da Lei nº 9.503, de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro) que 
tratam da condução de escolares. 

Art. 7º A u lização da Bicicleta Escolar não é recomendada para estudan-
tes menores de 6(seis) anos e está condicionada: 

I - à autorização dos pais ou do responsável pelo estudante menor, 
devidamente preenchida e assinada, conforme modelo Anexo II desta Resolução, 
disponível no sítio www.fnde.gov.br; 

II – à utilização em trajetos definidos com o prévio conhecimento dos 
pais ou do responsável pelo estudante menor, evitando percursos em que o relevo, 
as condições das vias e o tráfego de veículos automotores coloquem em risco a 
integridade física dos estudantes; 

III – à avaliação das condições física e de saúde dos estudantes; 
IV – à realização de cursos ou palestras, sob a coordenação e fiscalização 

do estado, Distrito Federal e municípios, para orientar os estudantes, pais e responsáveis 
pelo estudante menor, para o uso racional e sustentável da bicicleta, abordando os 
aspectos de segurança, trânsito, saúde, esporte e meio ambiente. 

A autorização que se refere o inciso I deste ar go deverá ser arqui-
vada, inclusive com cópia do documento comprobatório da liação ou da responsabili-
dade judicial sobre o menor, junto ao termo de cessão da Bicicleta Escolar na Secretaria 
de Educação ou na escola da rede pública de ensino básico para eventuais scalizações 
ou auditorias. 

É de responsabilidade do ente federativo a comunicação ao Conselho 
Tutelar de que trata a Lei nº 8.069, de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) do 
uso da Bicicleta Escolar pelo estudante menor, com vistas ao cumprimento e ao zelo 
dos direitos da criança e do adolescente. 

O estabelecimento das condicionalidades previstas neste ar go é 
de responsabilidade do ente federa vo responsável pela rede de ensino na qual o(a) 
estudante está matriculado(a). 

Art. 8º A u lização da Lancha Escolar ou Barco Escolar deve ter autoriza-
ção, concessão ou permissão da autoridade competente e cumprir os disposi vos da 
Autoridade Marí ma, naquilo que couber. 

Art. 9º Compete aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a incor-
poração e tombamento dos veículos de transporte escolar, em registros próprios, nos 
termos do ar go 94 da Lei nº 4.320, de 1964. 

Art. 10 É vedada descaracterização original dos veículos escolares 
padronizados no âmbito do Programa Caminho da Escola, inclusive quanto as marcas 
institucionais. 

Parágrafo Único - É permi da a inclusão, na parte externa dos veículos, 
do nome e/ou logomarca do ente federa vo que detém a sua posse, não podendo 
exceder as dimensões das marcas ins tucionais originárias de fábrica. 
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Art. 11 Sem prejuízo das atribuições dos controles externo e interno, 
qualquer pessoa sica poderá representar ao Ministério Público Federal informando 
a prá ca de conduta irregular no uso dos veículos de transporte escolar, com vistas à 
aplicação ao agente público das sanções previstas na forma da legislação vigente. 

Art. 12 O uso dos veículos de transporte escolar referido nesta Resolu-
ção, independente da fonte de recurso u lizada na aquisição, é de responsabilidade 
exclusiva do ente que detém a sua posse. 

Art. 13 Será considerado u lização indevida dos veículos de transporte 
escolares que estejam em desacordo com os disposi vos desta Resolução e demais 
norma vos do Programa Caminho da Escola, sujeito ao agente público as sanções na 
forma da legislação aplicável. 

Art. 14 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se a Resolução CD/FNDE nº 18, de 19 de junho de 2012. 

 R   F R

_____
NOTA:
Encontram-se na Col. Leg. Fed. de Ens. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Cons tuição Federal à pág. 25 do vol. 15;
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Decreto nº 6.768/09  à pág. 81 do vol. 36;
Resolução CD/FNDE nº 31/03 à pág. 411 do vol. 30.

______________________________

stabelece critérios e normas para o pagamento de bolsas de estudo e pesquisa aos 
pro ssionais par cipantes da forma o con nuada no mbito do acto acional pelo 

Fortalecimento do nsino édio

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Cons tuição Federal de 1988, ar gos 205, 206, 211 e 214;
Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968;
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;
Decreto nº 6.094 de 24 de abril de 2007;
Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009;
Portaria MEC nº 1.140, de 22 de novembro de 2013;
Resolução CNE/CEB nº 2, de 30 de janeiro de 2012.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), no uso das atribuições que lhe são conferi-
das pelo art 3º e pelo art. 7º, § 1º, da Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, e pelos 
arts. 4º, § 2º, e 14 do Anexo I do Decreto nº 7.691, de 2 de março de 2012, publicado 
no D.O.U. de 6 de março de 2012, e pelos arts. 3º, inciso I, alíneas “a  e “b ; 5º, caput; 
e 6º, inciso VI, do Anexo da Resolução nº 31, de 30 de setembro de 2003, publicada 
no D.O.U. de 2 de outubro de 2003, neste ato representado conforme deliberado na 
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Reunião Extraordinária do Conselho Delibera vo do FNDE realizada no dia 31 de maio 
de 2012, 

CONSIDERANDO a necessidade e relevância de promover a formação 
con nuada dos professores e demais pro ssionais da educação, que atuam na educa-
ção básica; e 

CONSIDERANDO a Polí ca Nacional de Formação de Pro ssionais do Ma-
gistério, ins tuída pelo Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009, que estabelece 
orientações para a formação de professores no âmbito do Plano de Desenvolvimento 
da Educação (PDE), 

RESOLVE “AD REFERENDUM   

Art. 1º Estabelecer os critérios e normas para o pagamento de bolsas de 
estudo e pesquisa aos par cipantes do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino 
Médio, ins tuído pela Portaria MEC nº 1.140, de 22 de novembro de 2013, e imple-
mentado pela Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC). 

Art. 2º O Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio tem como 
obje vo promover a valorização da formação con nuada dos professores e coordena-
dores pedagógicos que atuam no Ensino Médio público, nas áreas rurais e urbanas, em 
consonância com a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (Lei nº 9394 de 20 
de dezembro de 1996 – LDB) e as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio 
(Resolução CNE/CEB nº 2, de 30 de janeiro de 2012). 

Art. 3º A formação con nuada no âmbito do Pacto Nacional pelo Forta-
lecimento do Ensino Médio será organizada da seguinte forma: 

I – as ins tuições de ensino superior (IES) formadoras, de nidas pelo 
MEC em ar culação com as secretarias estaduais e distrital de Educação, são responsá-
veis pelo processo de formação; 

II – às IES compete a formação de formadores regionais; 
III – os formadores regionais são responsáveis pela formação de orienta-

dores de estudo; e 
IV – os orientadores de estudo são responsáveis pela formação dos pro-

fessores e coordenadores pedagógicos do ensino médio. 

Art. 4º São agentes do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino 
Médio: 

I - Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC); 
II - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); 
III - Ins tuições de Ensino Superior (IES); 
IV - Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal. 
Art. 5º São atribuições e responsabilidades dos agentes do Pacto Nacio-

nal pelo Fortalecimento do Ensino Médio: 
I - : 
a) de nir junto às IES o conteúdo da Formação, em ar culação com as 

secretarias estaduais e distrital de Educação; 
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b) ar cular os agentes envolvidos e promover, em parceria com as IES, 
a formação dos formadores regionais, dos orientadores de estudo, dos professores do 
ensino médio e dos coordenadores pedagógicos nas redes de ensino que aderirem ao 
Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio; 

c) ins tuir, por portaria do dirigente da SEB/MEC, o gestor nacional do 
Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, que será responsável pela in-
terlocução com o FNDE nas questões rela vas ao pagamento de bolsas no âmbito do 
Pacto; 

d) garan r os recursos nanceiros para a realização da formação pelas IES; 
e) garan r os recursos nanceiros para o pagamento de bolsas para os 

par cipantes da Formação; 
f) manter em operação o SisMédio, sistema informa zado de gestão e de 

monitoramento do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio; 
g) fornecer digitalmente os materiais de formação às redes de ensino 

que aderirem ao Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio; 
h) fornecer ao FNDE as metas sicas e nanceiras anuais rela vas ao pa-

gamento de bolsas e sua respec va previsão de desembolso mês a mês; 
i) gerar no sistema especí co de pagamento de bolsas, o Sistema de Ges-

tão de Bolsas (SGB), de acordo com calendário previamente estabelecido e depois de 
ter recebido da IES o respec vo relatório mensal de ocorrências, os lotes mensais de 
bolsistas do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio aptos a receberem 
bolsa no período de referência; 

j) homologar o pagamento de bolsas de estudo e pesquisa aos formado-
res, supervisores e coordenadores gerais e adjuntos do Pacto Nacional pelo Fortaleci-
mento do Ensino Médio junto às IES; 

k) homologar o pagamento de bolsas de estudo aos supervisores, aos 
formadores regionais, aos orientadores de estudo, aos professores e coordenadores 
pedagógicos de ensino médio das redes públicas estaduais par cipantes do Pacto Na-
cional pelo Fortalecimento do Ensino Médio; 

l) monitorar o uxo de concessão de bolsas da Formação, por meio tanto 
do SisMédio quanto do SGB, e de outros instrumentos que considerar apropriados para 
o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da consecução das metas sicas; e 

m) solicitar ao FNDE o cialmente a interrupção ou o cancelamento de 
pagamento de bolsas, quando houver situação que jus que a medida; 

II - : 
a) providenciar, por ocasião da primeira solicitação de pagamento de bol-

sa, a emissão do cartão-bene cio especí co do bolsista, na agência do Banco do Brasil 
S/A indicada por ele entre as disponíveis no SGB, desde que seu cadastro pessoal esteja 
registrado naquele sistema informa zado; 

b) efe var o pagamento mensal das bolsas concedidas pela SEB/MEC, 
depois de atendidas pelo gestor nacional do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do 
Ensino Médio e pelos coordenadores-gerais e adjuntos das IES as obrigações estabele-
cidas nesta resolução; 

c) suspender o pagamento das bolsas sempre que ocorrerem situações 
que jus quem a medida, inclusive por solicitação da SEB/MEC; 

d) manter o SGB em operação para possibilitar a solicitação de paga-
mento das bolsas por parte dos coordenadores-gerais ou adjuntos da Formação nas 
IES, bem como permi r a homologação das informações por parte do gestor nacional; 

e) monitorar o crédito das bolsas junto ao Banco do Brasil S/A; 
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f) fornecer relatórios periódicos sobre o pagamento de bolsas à SEB/
MEC; 

g) prestar informações à SEB/MEC, sempre que solicitadas; e 
h) divulgar informações sobre o pagamento das bolsas no portal eletr -

nico www.fnde.gov.br; 
III - : 
a) atender às exigências desta resolução;
b) realizar a gestão acadêmica e pedagógica da formação; 
c) selecionar os formadores da IES que ministrarão o curso de formação 

aos formadores regionais; 
d) assegurar espaço sico e material de apoio adequados para os encon-

tros presenciais da formação dos formadores regionais; 
e) ins tuir o coordenador geral do Pacto Nacional pelo Fortalecimento 

do Ensino Médio, cujas responsabilidades estão descritas no art. 15 desta resolução. 
f) enviar à SEB/MEC, por intermédio do SisMédio, uma cópia auten -

cada do Termo de Compromisso do Bolsista (Anexo I) do coordenador geral do Pacto 
Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, devidamente assinada por ele e pelo 
dirigente da Ins tuição; 

g) homologar a indicação do coordenador-adjunto, feita pelo coordena-
dor-geral do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, e a seleção dos de-
mais bolsistas vinculados à Ins tuição; 

h) coordenar o processo de seleção dos supervisores, dos formadores 
das IES e dos formadores regionais, respeitando estritamente os pré-requisitos estabe-
lecidos para cada função quanto à formação e quanto à experiência exigidas, assegu-
rando publicidade e transparência a esse processo e impedindo que este venha a sofrer 
interferências indevidas, relacionadas a laços de parentesco ou proximidade pessoal; 

i) homologar e encaminhar à SEB/MEC, por intermédio do SisMédio, có-
pia devidamente assinada e auten cada do Termo de Compromisso do Bolsista (Anexo 
I) de cada um dos bolsistas: do coordenador-adjunto, dos supervisores e formadores da 
IES, bem como dos formadores regionais, dos orientadores de estudo, dos professores 
e dos coordenadores pedagógicos do ensino médio; 

j) responsabilizar-se pela inserção completa e correta dos dados cadas-
trais dos par cipantes na formação, bem como dos dados cadastrais dos professores e 
coordenadores pedagógicos das redes públicas em processo de formação no SisMédio; 

k) encaminhar à SEB/MEC, por meio do SisMédio, relatórios de ocorrên-
cia rela vos à interrupção ou cancelamento do pagamento de bolsas ou subs tuição 
de bolsista(s); 

l) garan r a atualização mensal, no SisMédio, das informações cadastrais 
de todos bolsistas vinculados à IES; 

m) cer car os formadores regionais, os orientadores de estudo, os pro-
fessores e os coordenadores pedagógicos do ensino médio que tenham concluído a 
Formação; 

n) apresentar relatórios parciais e nais sobre a execução da Formação, 
no modelo e dentro dos prazos es pulados pela SEB/ MEC nos planos de trabalho; 

o) manter atualizado banco de dados com todas as informações sobre os 
par cipantes da Formação, incluindo registro de frequência e avaliações individuais; e 

p) manter arquivada, pelo período de vinte anos, contados a par r da 
data da aprovação da prestação de contas anual do FNDE pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU), toda a documentação comprobatória e toda informação produzida, per-
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nentes aos controles da execução da Formação, para veri cação periódica pelo MEC, 
pelo FNDE e por qualquer órgão de controle interno ou externo do Governo Federal 
que os requisite. 

IV - : 
a) gerenciar e monitorar a implementação do Pacto Nacional pelo Forta-

lecimento do Ensino Médio em sua rede; 
b) selecionar, em comum acordo com as IES, os supervisores da forma-

ção, obrigatoriamente professor do ensino médio ou coordenador pedagógico do ensi-
no médio do quadro efe vo da rede de ensino ou professor da IES; 

c) selecionar em comum acordo com as IES os formadores regionais a 
serem formados pelas IES, obrigatoriamente, pro ssional efe vo da rede pública de 
ensino ou professor da IES, que será responsável pela formação dos orientadores de 
estudo, e garan r a sua par cipação nos eventos da formação; 

d) selecionar os orientadores de estudo de sua rede, e garan r a sua 
par cipação nos eventos da formação; 

e) fomentar e garan r a par cipação dos professores e coordenadores 
pedagógicos de ensino médio de sua rede tanto nas a vidades como nos eventos da 
formação, sem prejuízo da carga horária em sala de aula; 

f) monitorar a entrega e o uso dos materiais didá cos e dos recursos 
de apoio ao ensino, componentes do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino 
Médio; 

g) disponibilizar assistência técnica às escolas na implementação do Pac-
to Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio. 

II - DA SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO 

Art. 6º O coordenador geral da IES deverá ser selecionado pelo dirigente 
máximo da IES, dentre aqueles que atendam aos seguintes requisitos cumula vos: 

I - ser professor efe vo da IES; 
II - ter experiência na área de formação con nuada de pro ssionais da 

educação básica; e 
III - possuir tulação de mestrado ou doutorado. 
Parágrafo único. O coordenador geral da IES deverá encaminhar à Secre-

taria de Educação Básica/MEC, por intermédio dos sistemas disponibilizados pelo MEC, 
cópia de seu Termo de Compromisso do Bolsista, devidamente assinado e homologado 
pelo dirigente máximo da IES, e do instrumento comprobatório da sua designação. 

Art.7º O(s) coordenador(es) adjunto(s) será(ão) selecionado(s) pelo co-
ordenador geral da IES, em ar culação com as outras IES par cipantes do Pacto Ensino 
Médio, se for o caso, devendo ser selecionado dentre os que reúnam, no mínimo, os 
seguintes requisitos cumula vos: 

I - ser professor efe vo de ins tuição de ensino superior; 
II - ter experiência na área de formação de pro ssionais da educação 

básica; e 
III - possuir tulação de mestrado ou doutorado. 
Parágrafo único. O coordenador adjunto deverá encaminhar à Secretaria 

de Educação Básica/MEC, por intermédio dos sistemas disponibilizados pelo MEC, có-
pia de seu Termo de Compromisso do Bolsista, devidamente assinado e homologado 
pelo dirigente máximo da IES, e do instrumento comprobatório da sua designação. 
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Art. 8º Os supervisores da formação, responsáveis pela ar culação en-
tre as IES e as secretarias estaduais e distrital de educação, serão selecionados pelo 
dirigente da secretaria estadual ou distrital de educação e pelo Coordenador Geral das 
IES, respeitando-se os pré-requisitos estabelecidos para a função quanto à formação e 
à experiência exigidas, entre candidatos que reúnam, no mínimo, as seguintes caracte-
rís cas cumula vas: 

I - ter licenciatura ou complementação pedagógica; 
II - ser professor ou coordenador pedagógico efe vo da rede de ensino, 

se supervisor selecionado pela secretaria estadual ou distrital; 
III - ser professor de Ins tuição de Ensino Superior, ou estar cursando 

mestrado e/ou doutorado na área educacional, se supervisor selecionado pelo Coor-
denador Geral da IES; 

IV - possuir tulação de especialização, mestrado ou doutorado; e 
V - ter disponibilidade de 20h semanais para dedicar-se à função, poden-

do ser cedido pela secretaria estadual ou distrital. 
Parágrafo único. Os requisitos previstos no  deste ar go, deverão 

ser documentalmente comprovados pelo(a) supervisor(a) no ato da inscrição na IES 
responsável pela Formação. 

Art. 9º Os formadores das IES serão selecionados pelo coordenador geral 
da IES, em processo de seleção, respeitando-se os pré-requisitos estabelecidos para a 
função quanto à formação e à experiência exigidas, dentre candidatos que reúnam, no 
mínimo, as seguintes caracterís cas cumula vas: 

I - ser professor de ins tuição de ensino superior; 
II - ter experiência na educação básica; 
III - ser formado em Pedagogia ou Licenciatura; e 
VI - possuir mestrado ou doutorado ou estar cursando pós-graduação 

strictu senso na área de Educação ou áreas a ns. 
Parágrafo único. Os requisitos previstos no caput deverão ser documen-

talmente comprovados pelo(a) formador(a) e apresentados à IES responsável pela For-
mação. 

Art. 10. Os formadores regionais do Pacto Nacional pelo Fortalecimento 
do Ensino Médio no Distrito Federal e nos Estados, responsáveis por ministrar a forma-
ção aos orientadores de estudo, serão selecionados pela secretaria estadual ou distrital 
de educação, respeitando-se os pré-requisitos estabelecidos para a função quanto à 
formação e à experiência exigidas, entre os pro ssionais da educação da rede de ensi-
no que reúnam, no mínimo, as seguintes caracterís cas cumula vas: 

I - ter experiência como professor ou coordenador pedagógico do Ensino 
Médio ou ter atuado em formação con nuada de pro ssionais da educação básica du-
rante, pelo menos, dois anos; 

II - ser pro ssional efe vo da rede pública de ensino; 
III - ter tulação de especialização, mestrado ou doutorado ou estar cur-

sando pós-graduação na área de Educação; 
IV - ter disponibilidade para dedicar-se ao curso de formação e encontros 

com os formadores das IES e ao trabalho de formação na região, correspondente a 20 
horas semanais, com orientadores de estudo.

§ 1º A secretaria estadual ou distrital, em articulação com as IES, poderá 
indicar formadores regionais dos quadros das IES ou alunos de pós-graduação. 
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§ 2º Os requisitos previstos no caput deverão ser documentalmente 
comprovados pelo(a) formador(a) regional no ato da matrícula na IES responsável pela 
Formação. 

Art. 11. Os orientadores de estudo, responsáveis por ministrar a forma-
ção aos professores ou coordenadores pedagógicos do ensino médio nas escolas, serão 
escolhidos em processo público nas suas respec vas escolas, desde que atendam, no 
mínimo, os seguintes requisitos cumula vos: 

I - ser professor do ensino médio, coordenador pedagógico do ensino 
médio ou equivalente na rede pública de ensino a que esteja vinculado; 

II - ser formado em Pedagogia ou em Licenciatura; 
III - atuar há, no mínimo, dois anos no ensino médio, como professor ou 

coordenador pedagógico ou possuir experiência comprovada na formação de profes-
sores de ensino médio; 

IV - ter disponibilidade para dedicar-se ao curso de formação e encontros 
com o formador regional e ao trabalho de formação na escola, correspondente a 20 
horas semanais; e 

V - constar do Censo Escolar de 2013 da respec va rede a que esteja 
vinculado. 

§ 1º No caso dos coordenadores pedagógicos que não tenham sido 
registrados como docentes de turmas e identificados por CPF no Censo Escolar 2013, 
o seu registro será realizado pelo Supervisor, validado eletronicamente pela Secretaria 
de Estado da Educação, em instrumento próprio a ser disponibilizado pelo Ministério 
da Educação. 

§ 2º Os requisitos previstos no caput e no § 1º deverão ser documen-
talmente comprovados pelo(a) professor(a) ou coordenador(a) no ato da inscrição e 
validados pelo supervisor responsável pela formação na rede. 

Art. 12. O orientador de estudo deverá permanecer como professor ou 
coordenador pedagógico do quadro efe vo do magistério da rede pública de ensino 
que o indicou durante toda a realização da Formação Con nuada de Professores do 
Ensino Médio, sob pena de exclusão do curso e devolução do valor rela vo às bolsas 
recebidas indevidamente. 

§ 1º Em caso de substituição de orientador de estudo, o formador 
regional do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio no estado ou distrito 
federal deverá encaminhar documento que a justifique à IES formadora. 

§ 2º Em caso de substituição do orientador de estudo, a IES formadora 
realizará a formação necessária para o seu substituto, visando compensar a ausência 
nos encontros formativos anteriores. 

Art. 13. Os professores ou coordenadores pedagógicos do ensino médio 
que par ciparão do processo de formação deverão atender aos seguintes requisitos: 

I - atuar como docente em sala de aula no ensino médio ou coordenador 
pedagógico no ensino médio em escola da rede estadual, em efe vo exercício em 2014; 

II - constar no Censo Escolar de 2013. 
§ 1º No caso dos coordenadores pedagógicos, que não tenham sido 

registrados como docentes de turmas e identificados por CPF no Censo Escolar 2013, o seu 
registro será realizado pelo Supervisor, devidamente validado pela Secretaria de Estado 
da Educação, em instrumento próprio a ser disponibilizado pelo Ministério da Educação. 
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§ 2º Os requisitos previstos no caput e no § 1º deverão ser documental-
mente comprovados pelo(a) professor(a) ou coordenador(a) e validados pelo supervi-
sor responsável pela formação na rede. 

Art. 14. Caso já seja bolsista de outro programa de formação para a edu-
cação básica gerido pelo FNDE, o pro ssional selecionado, ainda que não possa acumu-
lar o recebimento de bolsa, poderá assumir quaisquer das funções acima, desde que 
não haja comprome mento do desempenho de suas responsabilidades e atribuições 
regulares na Ins tuição, seja em termos de sua jornada de trabalho seja em termos de 
dedicação e comprome mento. 

III - DAS ATRIBUIÇÕES DOS BOLSISTAS DO PACTO NACIONAL PELO FORTALECIMENTO 
DO ENSINO MÉDIO 

Art. 15. São atribuições dos bolsistas do Pacto Nacional pelo Fortaleci-
mento do Ensino Médio: 

I - : 
a) ar cular e monitorar o conjunto das a vidades necessárias ao desen-

volvimento da Formação; 
b) encaminhar ao gestor nacional da Formação, na SEB/MEC, por inter-

médio do SisMédio, cópia de seu Termo de Compromisso do Bolsista (Anexo I) e da 
portaria ou outro ato administra vo que o designou para exercer a função, para que 
estes sejam registrados nos sistemas informa zados do MEC e do FNDE; 

c) coordenar ações pedagógicas, administra vas e nanceiras, responsa-
bilizando-se pela tomada de decisões de caráter administra vo e logís co, incluindo a 
gerência dos materiais e a garan a da infraestrutura necessária para o desenvolvimen-
to da formação; 

d) selecionar o(s) coordenador(es) adjunto(s) da Formação, com resulta-
do a ser homologado pelo dirigente máximo da Ins tuição; 

e) coordenar o processo de seleção dos supervisores e formadores da 
IES no Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, homologando os selecio-
nados no SisMédio; 

f) organizar a equipe técnico-pedagógica que será responsável pela im-
plementação da Formação, supervisionando suas a vidades; 

g) coordenar a elaboração dos projetos e planos de trabalho e acompa-
nhar a tramitação dos documentos; 

h) coordenar a gestão do curso e zelar pelo cumprimento das metas pac-
tuadas com o MEC e com os sistemas públicos de ensino; 

i) homologar a concessão de bolsas ao coordenador-adjunto, aos super-
visores, aos formadores das IES, aos formadores regionais, aos orientadores de estudo, 
aos professores do ensino médio e aos coordenadores pedagógicos do ensino médio 
sob sua responsabilidade; 

j) assinar os Termos de Compromisso (Anexo I) de todos os bolsistas, pre-
viamente preenchidos e assinados por eles, para que sejam incluídos no SisMédio; 

k) assegurar dedignidade e correção ao cadastramento de seus dados 
pessoais bem como aos dados dos demais bolsistas vinculados à IES e registrados no 
SisMédio e no Sistema de Gestão de Bolsas (SGB); 
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l) garan r a permanente atualização dos dados cadastrais de todos os 
bolsistas nos sistemas do MEC e do FNDE, comunicando o cialmente à SEB/MEC altera-
ções cadastrais efe vadas, subs tuições ou desistências, com a respec va jus ca va; 

m) solicitar mensalmente, por intermédio do SGB e com cer cação di-
gital própria, os pagamentos a todos os bolsistas que zerem jus à bolsa no período 
de referência, responsabilizando-se pela veracidade e dedignidade das solicitações; 

n) manter banco de dados atualizado com todas as informações sobre os 
par cipantes da Formação, incluindo registro de frequência e avaliações individuais; 

o) garan r, juntamente com o coordenador-adjunto, a imediata subs -
tuição de formadores das IES, formadores regionais e orientadores de estudo que so-
fram qualquer impedimento no decorrer da formação, registrando-as no SGB; 

p) elaborar e encaminhar relatórios parciais e nais das a vidades da 
Formação por intermédio do SisMédio; 

q) par cipar ou fazer-se representar nas reuniões técnicas da Formação; 
r) assegurar a cer cação dos formadores regionais, dos orientadores de 

estudo e dos professores; 
s) responsabilizar-se pela organização da prestação de contas dos recur-

sos recebidos para nanciar a Formação, conforme a legislação vigente; e 
t) incumbir-se, na condição de pesquisador, de desenvolver, adequar e 

sugerir modi cações na metodologia de ensino adotada, bem como conduzir análises 
e estudos sobre o desempenho do curso. 

II – : 
a) coordenar a implementação da formação e as ações de suporte tec-

nológico e logís co; 
b) organizar, em ar culação com as Secretarias de Educação dos Estados 

e Distrito Federal, os encontros presenciais, as a vidades pedagógicas, o calendário 
acadêmico e administra vo, dentre outras a vidades necessárias à realização da For-
mação; 

c) exercer a coordenação acadêmica da formação; 
d) homologar os cadastros dos orientadores de estudo, bem como dos 

professores e dos coordenadores pedagógicos de ensino médio nos sistemas disponi-
bilizados pelo MEC; 

e) indicar ao coordenador geral da IES a manutenção ou o desligamento 
de bolsistas; 

f) assegurar, juntamente com o coordenador-geral da IES, a imediata 
subs tuição de formadores que sofram qualquer impedimento no decorrer do curso, 
registrando-as nos sistemas disponibilizados pelo MEC; 

g) recomendar a manutenção ou o desligamento dos formadores regio-
nais, dos orientadores de estudo, dos professores e dos coordenadores pedagógicos do 
ensino médio, em ar culação com as respec vas Secretarias de Educação, comunican-
do-as ao coordenador-geral da IES; 

h) encaminhar ao coordenador geral, na duração do curso, os pagamen-
tos mensais dos bolsistas que tenham feito jus ao recebimento de sua respec va bolsa, 
por intermédio do SisMédio; 

i) incumbir-se, na condição de pesquisador, de desenvolver, adequar e 
sugerir modi cações na metodologia de ensino adotada, bem como conduzir análises 
e estudos sobre a implementação da formação, divulgando seus resultados; e 

j) subs tuir o coordenador geral nos impedimentos deste. 



288

III – : 
a) apoiar o coordenador adjunto da IES na coordenação acadêmica da 

formação dos formadores regionais e no acompanhamento das a vidades didá co-
-pedagógica destes na escola; 

b) coordenar e acompanhar as a vidades pedagógicas de capacitação e 
supervisão dos orientadores de estudo; 

c) realizar registro dos coordenadores pedagógicos quando estes não es-
verem registrados como docentes de turmas e iden cados por CPF no Censo Escolar 

2013; 
d) assegurar-se de que todos os orientadores de estudo selecionados 

bem como os professores e coordenadores tenham assinado o Termo de Compromisso 
do Bolsista (Anexo I); 

e) averiguar mensalmente o preenchimento integral dos dados cadas-
trais dos orientadores de estudo, dos professores do ensino médio, bem como dos 
coordenadores pedagógicos do ensino médio, para que possam receber as bolsas a 
que zerem jus; 

f) acompanhar o processo de seleção dos orientadores de estudo; 
g) receber dos diretores das escolas de ensino médio o(s) nome(s) do(s) 

orientadore(s) de estudo selecionado(s); 
h) homologar a cons tuição de turmas de professores do ensino médio e de 

orientadores pedagógicos do ensino médio que atuam em turmas anexas à escola sede; 
i) homologar o cadastro dos formadores regionais em sistema disponibi-

lizado pelo MEC; 
j) acompanhar a formação, propiciando condições que favoreçam um 

ambiente de aprendizagem, bem como mecanismos que assegurem o cumprimento 
do cronograma de implementação; 

k) analisar, em conjunto com os formadores regionais, os relatórios das 
turmas de orientadores de estudo e turmas de professores do ensino médio e orientar 
os encaminhamentos; 

l) encaminhar a documentação necessária para a cer cação dos forma-
dores regionais, dos orientadores de estudo, dos professores do ensino médio e dos 
coordenadores pedagógicos do ensino médio; e 

m) acompanhar, no SisMédio, o desempenho das a vidades de formação 
previstas para os formadores regionais sob sua responsabilidade, informando ao coor-
denador adjunto sobre eventuais ocorrências que inter ram no pagamento da bolsa 
no período. 

IV – : 
a) planejar e avaliar as a vidades da formação dos temas para o (s) qual 

(is) foi designado;
b) ministrar a formação aos formadores regionais; 
c) validar, junto ao coordenador adjunto, os cadastros dos formadores 

regionais, dos orientadores de estudo, dos professores do ensino médio e dos coorde-
nadores pedagógicos do ensino médio nos sistemas do MEC e do FNDE; 

d) monitorar a frequência, a par cipação e as avaliações dos formadores 
regionais no SisMédio; 

e) organizar os seminários ou encontros com os formadores regionais 
para acompanhamento e avaliação da Formação; 

f) elaborar e encaminhar ao supervisor da Formação os relatórios dos 
encontros presenciais; e 
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g) avaliar, em conjunto com os demais formadores das IES, a organização, 
execução, bem como os relatórios das turmas de orientadores de estudo e de professo-
res e orientar os encaminhamentos. 

V - : 
a) dedicar-se às ações do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino 

Médio e atuar na Formação na qualidade de formador dos orientadores de estudo e 
de gestor das ações; 

b) cadastrar os orientadores de estudo, e os professores e coordenado-
res pedagógicos do ensino médio no SisMédio e no SGB; 

c) monitorar a realização dos encontros presenciais ministrados pelos 
orientadores de estudo junto aos professores e coordenadores pedagógicos do ensino 
médio; 

d) apoiar as IES na organização do calendário acadêmico, na de nição 
dos polos de formação e na adequação das instalações sicas para a realização dos 
encontros presenciais; 

e) assegurar, junto à respec va Secretaria de Educação, as condições de 
deslocamento e hospedagem para par cipação nos encontros presenciais dos orien-
tadores de estudo, dos professores e coordenadores pedagógicos do ensino médio, 
sempre que necessário; 

f) ar cular-se com os gestores escolares e coordenadores pedagógicos 
visando ao fortalecimento do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio; 

g) organizar e coordenar os encontros de formação dos orientadores de 
estudo em seu âmbito de atuação (estadual ou distrital); 

h) manter canal de comunicação permanente com o Conselho Estadual 
de Educação e com os conselhos escolares, visando disseminar as ações do Pacto Na-
cional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, prestar os esclarecimentos necessários e 
encaminhar eventuais demandas junto à secretaria de Educação e à SEB/MEC; e 

i) reunir-se constantemente com o tular da secretaria de Educação para 
avaliar a implementação das ações do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino 
Médio e implantar as medidas corre vas eventualmente necessárias; 

j) par cipar dos encontros presenciais junto às IES, alcançando no míni-
mo 75% de presença; 

k) ministrar a formação aos orientadores de estudo em sua área de atu-
ação; 

l) planejar e avaliar, junto aos orientadores de estudo, os encontros de 
formação dos professores e coordenadores pedagógicos; 

m) acompanhar a prá ca pedagógica dos orientadores, dos professores 
e dos coordenadores pedagógicos do ensino médio;

n) avaliar os orientadores de estudo cursistas quanto à frequência, à 
par cipação e ao acompanhamento dos professores, registrando as informações no 
SisMédio; 

o) efetuar e manter atualizados os dados cadastrais dos orientadores de 
estudo, bem como professores e coordenadores pedagógicos do ensino médio; 

p) analisar os relatórios das turmas de orientadores de estudo e orientar 
os encaminhamentos; 

q) analisar e aprovar o plano de a vidades dos orientadores de estudo; 
r) avaliar, no SisMédio, a atuação dos formadores, dos coordenadores 

das IES e das ações do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio no Distrito 
Federal e nos estados e do suporte dado pelas IES; 
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s) apresentar à IES formadora os relatórios das a vidades referentes à 
formação dos orientadores; 

t) analisar os relatórios das a vidades dos orientadores de estudo e en-
caminhar o resultado da análise para as IES; e 

u) homologar os cadastros dos orientadores de estudo, dos professores 
e dos coordenadores pedagógicos de ensino médio nos sistemas disponibilizados pelo 
MEC; 

VI - : 
a) par cipar dos encontros presenciais junto aos formadores regionais, 

alcançando no mínimo 75% de presença; 
b) assegurar que todos os professores sob sua responsabilidade assinem 

o Termo de Compromisso (Anexo I), encaminhando-os ao coordenador-geral da For-
mação na IES; 

c) ministrar a formação aos professores e coordenadores pedagógicos do 
ensino médio na escola pela qual foi selecionado; 

d) planejar e avaliar os encontros de formação junto aos professores co-
ordenadores pedagógicos do ensino médio; 

e) acompanhar a prá ca pedagógica dos professores, bem como dos co-
ordenadores pedagógicos do ensino médio; 

f) avaliar os professores e os coordenadores pedagógicos do ensino mé-
dio quanto à frequência, à par cipação e ao acompanhamento dos estudantes, regis-
trando as informações no SisMédio; 

g) efetuar e manter atualizados os dados cadastrais dos professores e dos 
coordenadores pedagógicos do ensino médio; 

h) analisar os relatórios das turmas de professores e de coordenadores 
pedagógicos do ensino médio e orientar os encaminhamentos; 

i) manter registro de a vidades dos professores em suas turmas; 
j) avaliar, no SisMédio, a atuação dos formadores regionais, bem como 

do suporte dado pelas IES; e 
k) apresentar ao formador regional relatórios das a vidades referentes à 

formação dos professores e dos coordenadores pedagógicos do ensino médio; 
VII - 

: 
a) dedicar-se às a vidades de formação; 
b) analisar os textos propostos nos encontros da Formação, registrando 

as questões a serem discu das nos encontros posteriores; 
c) par cipar dos encontros presenciais com os orientadores de estudo, 

alcançando no mínimo 75% de presença; 
d) realizar em sala de aula as a vidades planejadas nos encontros da 

Formação, registrando as di culdades para debate nos encontros posteriores; 
e) colaborar com as discussões pedagógicas relacionadas aos materiais 

e à formação; 
f) acompanhar o progresso da aprendizagem das suas turmas de ensino 

médio, registrando-o no SisMédio ou outras formas de registro pactuadas com o res-
pec vo orientador de estudo; 

g) avaliar o trabalho de formação desenvolvido pelo orientador de estu-
do; e 

h) par cipar do seminário nal do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do 
Ensino Médio e apresentar relato de sua experiência. 
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IV - DA CONSTITUIÇÃO DE TURMAS 

Art. 16. A cons tuição das turmas de professores e coordenadores peda-
gógicos obedecerá ao disposto abaixo: 

I - cada turma deverá ter um mínimo de 5 (cinco) e um máximo de 35 
(trinta e cinco) professores e coordenadores pedagógicos; 

II - cada turma de professores deverá ter um orientador de estudo, res-
ponsável por formar os cursistas. 

§ 1º Nas escolas com menos de cinco professores ou coordenadores 
pedagógicos, estes deverão ser incorporados às turmas de outras escolas participantes 
do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio. 

§ 2º Os dados do Censo Escolar do INEP disponível à época da montagem 
das turmas será a referência utilizada para cálculo da quantidade máxima de 
professores e orientadores de estudo que poderão participar da Formação. 

§ 3º No caso dos coordenadores pedagógicos, que não são registrados 
como docentes de turmas e identificados por CPF no Censo Escolar 2013, o seu registro 
será realizado pelo Formador Regional, devidamente validado pela Secretaria de Estado 
da Educação, em instrumento próprio a ser encaminhado pelo Ministério da Educação. 

§ 4º Caberá à IES responsável pela formação no estado ou distrito federal 
avaliar e deliberar pela fusão de turmas em caso de evasão ou abandono. 

§ 5º As unidades escolares que possuam turmas anexas à escola sede 
poderão constituir turmas específicas de professores e coordenadores pedagógicos 
para participar da formação, no âmbito do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do 
Ensino Médio. 

V - DO PAGAMENTO DE BOLSAS
  
Art. 17. A tulo de bolsa, o FNDE pagará aos par cipantes, mensalmente 

e durante a duração do curso de formação no âmbito do Pacto Nacional pelo Fortaleci-
mento do Ensino Médio, os seguintes valores: 

I - R$ 200,00 (duzentos reais) mensais, para o professor do ensino médio 
ou coordenador pedagógico do ensino médio; 

II - R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais), para o orientador de 
estudo; 

III - R$ 1.100,00 (mil e cem reais) para o professor formador regional do 
Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio nos Estados e Distrito Federal; 

IV - R$ 1.100,00 (mil e cem reais) para o formador da ins tuição de en-
sino superior; 

V - R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para o supervisor; 
VI - R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) para o coordenador-adjunto 

da IES; e 
VII - R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o coordenador-geral da IES. 

Art. 18. A bolsa será concedida pela SEB/MEC e paga pelo FNDE direta-
mente aos bene ciários, por meio de cartão-bene cio especí co, mediante assinatura 
do Termo de Compromisso do Bolsista (Anexo I) em que constem, dentre outros: 

I - autorização para o FNDE bloquear valores creditados em seu favor, 
mediante solicitação direta ao Banco do Brasil S/A, ou proceder ao desconto nos paga-
mentos subsequentes, nas seguintes situações: 
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a) ocorrência de depósitos indevidos; 
b) determinação do Poder Judiciário ou requisição do Ministério Público; 
c) constatação de irregularidades na comprovação da frequência do bol-

sista; e 
d) constatação de incorreções nas informações cadastrais do bolsista. 
II - obrigação do bolsista de res tuir ao FNDE, no prazo de quinze dias a 

contar da data do recebimento da no cação e na forma prevista no art. 30 desta reso-
lução, os valores creditados indevidamente ou objeto de irregularidade constatada, nas 
hipóteses de inexis r saldo su ciente para bloqueio e não haver pagamentos futuros 
a serem efetuados. 

Parágrafo único. A bolsa será paga durante todo o período efe vo de 
realização da Formação, podendo ser paga por tempo inferior ou mesmo sofrer inter-
rupção, desde que jus cada. 

Art. 19. A tulo de bolsa, de acordo com a responsabilidade assumida 
por cada bene ciário e com o efe vo cumprimento de suas atribuições, o FNDE pa-
gará mensalmente, durante o período da Formação, o valor es pulado no art. 17, por 
meio de cartão-bene cio especí co, emi do pelo Banco do Brasil S/A por solicitação 
do FNDE. 

§ 1º Os bolsistas somente farão jus ao recebimento de uma bolsa por 
período, mesmo que venham a exercer mais de uma função. 

§ 2º O recebimento de qualquer um dos tipos de bolsa de que trata este 
artigo vinculará o participante ao Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio. 

§ 3º A renovação das bolsas somente poderá ocorrer findo o prazo 
de duração do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio e desde que o 
bolsista seja submetido a novo procedimento de seleção. 

§ 4º É vedado ao participante do Pacto Nacional pelo Fortalecimento 
do Ensino Médio o recebimento de mais de uma bolsa de estudo, pesquisa e 
desenvolvimento de metodologias educacionais, cujo pagamento tenha por base a Lei 
nº 11.273/2006. 

Art. 20. As despesas com a execução das ações previstas nesta resolução 
correrão por conta de dotação orçamentária consignada anualmente ao FNDE, obser-
vando limites de movimentação, empenho e pagamento da programação orçamentária 
e nanceira anual. 

Art. 21. Para que as bolsas sejam pagas, é indispensável que os lotes 
mensais contendo a relação de bolsistas aptos a receber pagamento, abertos no SGB 
pelo gestor nacional do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio da SEB/
MEC, depois de analisados pelo coordenador-geral da IES, sejam transmi dos eletro-
nicamente ao MEC, com as solicitações dos pagamentos devidos àqueles que zerem 
jus ao recebimento no período de referência, usando sua cer cação digital individual, 
previamente registrada junto aos sistemas do MEC. 

Parágrafo único. As ocorrências mensais relatadas pelas IES farão par-
te do processo de liberação do pagamento mensal. O gestor nacional homologará as 
solicitações feitas pelos gestores locais no SGB após o recebimento do relatório de 
ocorrências. Só então, o lote mensal com a solicitação de pagamento aos bolsistas de 
cada programa será encaminhado ao FNDE, para as providências rela vas aos créditos 
de bolsas nas contas-bene cio dos bene ciários. 
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Art. 22. O bolsista deverá re rar o cartão-bene cio por ocasião do saque 
da primeira parcela de bolsa, na agência do Banco do Brasil indicada por ele entre as 
disponíveis no sistema em que realizou seu cadastro pessoal, após a entrega e a chancela 
dos documentos exigidos para essa nalidade e cadastramento de sua senha pessoal. 

Parágrafo único. A u lização do cartão-bene cio é isenta de tarifas ban-
cárias e abrange o fornecimento de um único cartão magné co, a realização de saques 
e a consulta a saldos e extratos. 

Art. 23. Os saques e a consulta a saldos e extratos deverão ocorrer, ex-
clusivamente, nos terminais de autoatendimento do Banco do Brasil S/A ou de seus 
correspondentes bancários, mediante a u lização de senha pessoal e intransferível. 

§ 1º Excepcionalmente, quando os múltiplos de valores estabelecidos 
para saques nos terminais de autoatendimento forem incompatíveis com os valores 
dos saques a serem efetuados, o Banco do Brasil S/A acatará saques e consultas nos 
caixas convencionais, mantidos em suas agências bancárias. 

§ 2º O bolsista que efetuar saques em desacordo com o estabelecido 
nesta resolução ou solicitar a emissão de segunda via do cartão magnético ficará 
sujeito ao pagamento das correspondentes tarifas bancárias. 

Art. 24. Os créditos não sacados pelos bolsistas no prazo de dois anos 
após a data do respec vo depósito serão rever dos pelo Banco em favor do FNDE, que 
não se obrigará a novo pagamento sem que haja solicitação formal do bene ciário, 
acompanhada da competente jus ca va e da anuência do gestor nacional do Pacto 
Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio. 

Art. 25. Ao FNDE, observadas as condições estabelecidas no inciso I do 
art. 18 desta resolução, é facultado bloquear valores creditados em favor do bolsista, 
mediante solicitação direta ao Banco do Brasil S/A, ou proceder aos descontos nos 
pagamentos futuros. 

Art. 26. O bolsista cará obrigado a res tuir os recursos ao FNDE, no 
prazo de quinze dias a contar da data do recebimento da no cação, na forma prevista 
no art. 30 desta resolução, desde que inexista saldo su ciente para bloqueio e não haja 
previsão de pagamento a ser efetuado. 

Art. 27. Sendo iden cadas incorreções nos dados cadastrais bancários 
do bolsista é facultado ao FNDE adotar providências junto ao Banco do Brasil S/A, visan-
do à regularização da situação, independentemente de autorização do bolsista. 

Art. 28. As responsabilidades dos bolsistas do Pacto Nacional pelo Forta-
lecimento do Ensino Médio, constantes no art. 15 desta resolução, devem ser reitera-
das no preenchimento e na assinatura do Anexo I (Termo de Compromisso do Bolsista). 

Parágrafo único. O descumprimento de qualquer das responsabilidades 
por parte do bolsista implicará na imediata suspensão dos pagamentos de bolsas a ele 
des nados, temporária ou de ni vamente, dependendo do caso. 

Art. 29. O FNDE ca autorizado a suspender ou cancelar o pagamento da 
bolsa quando: 

I - houver a subs tuição do bolsista ou o cancelamento de sua par cipa-
ção no Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio; 
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II - forem veri cadas irregularidades no exercício das responsabilidades 
do bolsista; 

III - forem constatadas incorreções nas informações cadastrais do bolsis-
ta; e 

IV - for constatada frequência inferior à estabelecida pelo Pacto Nacional 
pelo Fortalecimento do Ensino Médio ou acúmulo indevido de bene cios. 

Parágrafo único. O FNDE ca também autorizado a suspender ou cance-
lar o pagamento das bolsas ao bene ciário que, a qualquer tempo, não cumprir com os 
critérios estabelecidos para o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, de 
acordo com art. 15 desta resolução. 

Art. 30. As devoluções de valores decorrentes de pagamento efetuado 
pelo FNDE a tulo de bolsas de estudo e pesquisa no âmbito do Pacto Nacional pelo 
Fortalecimento do Ensino Médio, independentemente do fato gerador que lhes deram 
origem, deverão ser efetuadas em agência do Banco do Brasil S/A, mediante u lização 
da Guia de Recolhimento da União (GRU), disponível no sí o eletr nico www.fnde.gov.
br, na qual deverão ser indicados o nome e o CPF do bolsista e ainda:

I - se a devolução ocorrer no mesmo ano do pagamento das bolsas e 
este não for decorrente de Restos a Pagar inscritos pelo FNDE, deverão ser u lizados 
os códigos: 153173, no campo “Unidade Gestora ; 15253, no campo “Gestão ; 66666-
1, no campo “Código de Recolhimento ; e o código 212198009, no campo “Número 
de Referência , e, ainda, mês e ano a que se refere à bolsa a ser devolvida no campo 
“Competência ; 

II - se a devolução for decorrente de Restos a Pagar inscritos pelo FNDE 
ou de pagamentos de bolsas ocorridos em anos anteriores ao da emissão da GRU, de-
verão ser u lizados os códigos: 153173, no campo “Unidade Gestora ; 15253, no cam-
po “Gestão ; 18858-1, no campo “Código de Recolhimento ; e o código 212198022, 
no campo “Número de Referência  e, ainda, mês e ano a que se refere a bolsa a ser 
devolvida no campo “Competência . 

Parágrafo único. Para ns do disposto nos incisos I e II deste ar go consi-
dera-se ano de pagamento aquele em que o respec vo crédito foi depositado na conta-
-bene cio do bolsista, disponível no portal eletr nico www.fnde.gov.br. 

Art. 31. Incorreções na emissão do cartão-bene cio ou nos pagamentos 
das bolsas causadas por informações falseadas, prestadas pelos bolsistas quando de 
seu cadastro ou pelo gestor no ateste da frequência às a vidades previstas, implica-
rão no imediato desligamento do responsável pela falsidade e no impedimento de sua 
par cipação em qualquer outro programa de bolsas executado pelo FNDE, no prazo de 
cinco anos, independentemente de sua responsabilização civil e penal. 

Art. 32. Os documentos referentes aos critérios de seleção e de execução 
do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, a relação dos bene ciários e 
os respec vos valores das bolsas de estudo e pesquisa deverão ser arquivados nas IES, 
durante o período de vinte anos, contados a par r da data da aprovação da prestação 
de contas anual do FNDE pelo Tribunal de Contas da União (TCU), e serão de acesso 
público permanente, cando à disposição dos órgãos e en dades incumbidos da sca-
lização e controle da administração pública. 
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Art. 33. A scalização do cumprimento das condições ins tuídas nesta 
resolução por parte das IES, rela vas às obrigações dos bene ciários para que façam 
jus às bolsas do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, é de competên-
cia da SEB/MEC, bem como do FNDE e de qualquer órgão do sistema de controle inter-
no ou externo da União, mediante a realização de auditorias, de inspeção e de análise 
da documentação referente à par cipação dos bene ciários. 

VII - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 34. ualquer pessoa, sica ou jurídica, poderá denunciar irregulari-
dades iden cadas no pagamento de bolsas no âmbito do Pacto Nacional pelo Fortale-
cimento do Ensino Médio, por meio de expediente formal contendo necessariamente: 

I - exposição sumária do ato ou fato censurável que possibilite sua per-
feita determinação; 

II - iden cação legível do nome e endereço do denunciante; e 
III - iden cação do responsável pela prá ca da irregularidade, bem 

como a data do ocorrido. 
§ 1º uando a denúncia for apresentada por pessoa física, deverão ser 

fornecidos o nome legível e endereço para resposta ou esclarecimento de dúvidas. 
§ 2º uando o denunciante for pessoa jurídica (partido político, 

associação civil, entidade sindical etc.), deverá encaminhar cópia de documento que 
ateste sua constituição jurídica e fornecer, além dos elementos referidos no §1º deste 
artigo, o endereço da sede da representante. 

Art. 35. As denúncias encaminhadas ao FNDE deverão ser dirigidas à Ou-
vidoria, no seguinte endereço: 

I - se por via postal, endereçar para: Ouvidoria FNDE – Setor Bancário Sul 
– uadra 02 – Bloco F - Edi cio FNDE – Brasília – DF, CEP: 70.070-929; ou 

II - se por meio eletr nico, enviar mensagem para ouvidoria fnde.gov.br. 

Art. 36. Fica aprovado o formulário que cons tui o Anexo I desta resolu-
ção, disponível no sí o do FNDE: www.fnde.gov.br. 

Art. 37. Casos não previstos nesta resolução serão dirimidos pelo Minis-
tério da Educação, no âmbito do Comitê Gestor do Programa de Formação de Profes-
sores do Ensino Médio, ins tuído pela Portaria MEC nº 1.140/2013. 

Art. 38. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diá-
rio O cial da União. 

 R   F R  
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ANEXO I

TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA

1.1. DENOMINAÇÃO 

2.1. DENOMINAÇÃO 2.2. SIGLA 

SEB/MEC 

4.1. NOME COMPLETO (EXATAMENTE COMO 
CONSTA DO CPF) 4.2. DATA DE NASCIMENTO 

4.3. NOME DA MÃE 

4.4. NATURALIDADE 4.5. NACIONALIDADE 

4.6. DOCUMENTO DE IDENTIDADE  
(TIPO E NÚMERO) 4.7. ÓRGÃO EXPEDIDOR/UF 

4.8. CPF 4.9. ESTADO CIVIL 4.10. PROFISSÃO 

4.11. ENDEREÇO 

4.11.1. Tipo 

( ) residencial ( ) comercial 

4.11.2. Logradouro 4.11.3. Número 4.11.4. Complemento 

4.11.5. Bairro 4.11.6. Cidade/UF 4.11.7. CEP 

4.12. TELEFONES 

4.12.1. Residencial 4.12.2. Comercial 4.12.3. Celular 

4.13. E-MAIL 

5.1 RAZÃO SOCIAL 5.2. SIGLA 5.3. CNPJ 

5.4. ENDEREÇO (LOGRADOURO, Nº, COMPLEMENTO, CIDADE, UF E CEP) 

5.5. TIPO DE VÍNCULO COM A INSTITUIÇÃO 

( ) servidor estatutário ( ) contratado temporário ( ) outro. ual  

5.5.2.CARGO / FUNÇÃO EXERCIDA 

 
GESTÃO DE BOLSAS (SGB) 

6.1. RAZÃO SOCIAL 6.2. SIGLA 6.3. CNPJ 

6.4. ENDEREÇO (LOGRADOURO, Nº, COMPLEMENTO, BAIRRO, CIDADE, UF e CEP) 

6.5. REPRESENTANTE LEGAL 

6.5.1. NOME 6.5.2. CARGO 
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6.6. E-MAIL 

6.7. TELEFONES 

6.7.1. Residencial 6.7.2. 
Comercial 6.7.3. Celular 

6.8. COORDENADOR GERAL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

6.8.1. NOME 

6.8.2. CPF 6.8.3. CARGO 

6.9. E-MAIL INSTITUCIONAL 

6.10. TELEFONES 

6.10.1. Residencial 6.10.2. 
Comercial 6.10.3. Celular 

Declaro ter ciência 
do Pacto 

Nacional Pelo Fortalecimento do Ensino Médio, na função de ___________________
_____________________________________ e COMPROMETO-ME a desempenhar as 
atribuições rela vas a essa função, de nidas na Resolução nº 51/2013. 

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui prestadas são a ex-
pressão da verdade, que tenho _____ anos de experiência no ensino ______________ .  

Declaro também que o desempenho da função indicada acima não com-
prometerá o desempenho de minhas responsabilidades e atribuições regulares na Ins-

tuição/En dade à qual estou vinculado, seja em termos de horas seja em termos de 
dedicação e comprome mento com o trabalho. 

Declaro, ainda, que preencho plenamente os requisitos para o recebi-
mento da bolsa, expressos na Resolução nº 51/2013, e que o recebimento da bolsa 
no âmbito da Formação Continuada de Professores e Coordenadores Pedagógicos do 
Ensino Médio não constituirá acúmulo de bolsa de estudo ou pesquisa proveniente de 
outros programas de formação para a educação básica geridos pelo FNDE. 

Autorizo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação a, caso 
ocorram eventuais créditos indevidos em meu favor, bloquear tais valores junto ao 
Banco do Brasil S/A ou, não havendo saldo su ciente, descontá-los em pagamentos 
subsequentes. Se não houver pagamentos futuros de bolsas, comprometo-me a res -
tuir tais recursos na forma do art. 33 da Resolução nº 51/2013. 

Estou ciente que a inobservância dos requisitos citados acima implicará 
no cancelamento da(s) bolsa(s), com a res tuição integral e imediata dos recursos, de 
acordo com as regras previstas na Resolução nº 51/2013, da qual este Termo de Com-
promisso cons tui o Anexo I. 

____________________________________________ 
LOCAL E DATA 

_________________________________________________________ 
ASSINATURA DO BOLSISTA
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_____
NOTA:
Encontram-se na Col. Leg. Fed. de Ens. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Cons tuição Federal 
Lei nº 5.537/68 à pág. 362 do vol. 1;
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Decreto nº 6.094/07 à pág. 68 do vol. 34;
Decreto nº 6.755/09 à pág. 76 do vol. 36;
Portaria MEC nº 1.140/13 à pág. 108 deste volume;
Resolução CD/FNDE nº 31/03 à pág. 411 do vol. 30;
Resolução CNE/CEB nº 2/12 à pág. 155 do vol. 39.

______________________________

stabelece orienta ões e procedimentos para o pagamento de bolsas de estudo e 
pesquisa no mbito da a o aberes nd genas na scola

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
Cons tuição Federal de 1988 - arts. 210, 215 e 231; 
Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968; 
Lei nº 8.069, de 13 de junho de 1990; 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; 
Lei nº11.273, de 6 de fevereiro de 2006; 
Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009; 
Lei nº 12.801, de 24 de abril 2013; 
Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004; 
Decreto nº 6.861, de 27 de maio de 2009; 
Portaria MEC nº867, de 4 de julho de 2012; 
Portaria MEC nº 1.061, de 30 de outubro de 2013; 
Portaria MEC nº 1.062, de 30 de outubro de 2013; 
Portaria SECADI/MEC nº 98, de 6 de dezembro de 2013; 
Parecer CNE/CEB nº 13, de 3 de junho de 2009; 
Resolução CNE/CEB nº 5, de 22 de junho de 2012; 
Resolução CD/FNDE nº 4, de 27 de fevereiro de 2013; 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 7º, § 1º, da Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, e pelos arts. 4º, § 2º, e 14 
do Anexo I do Decreto nº 7.691, de 2 de março de 2012, publicado no D.O.U. de 6 de 
março de 2012, e pelos arts. 3º, inciso I, alíneas “a  e “b ; 5º, caput; e 6º, inciso VI, do 
Anexo da Resolução nº 31, de 30 de setembro de 2003, publicada no D.O.U. de 2 de ou-
tubro de 2003, neste ato representado conforme deliberado na Reunião Extraordinária 
do Conselho Delibera vo do FNDE realizada no dia 31 de maio de 2012, 

CONSIDERANDO o direito a uma educação escolar própria, referenciada 
nos projetos societários de sustentabilidade socioambiental dos Povos Indígenas; 

CONSIDERANDO tanto as determinações do Decreto nº 6.861/2009, que 
de nem a gestão da Educação Escolar Indígena por meio dos Territórios Etnoeducacio-
nais como a ins tuição da ação Saberes Indígenas e do eixo “pedagogias diferenciadas 
e uso das línguas indígenas  pelas Portarias MEC nº 1.061 e nº 1.062/2013 respec va-
mente, e 
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CONSIDERANDO a importância do fortalecimento de prá cas pedagógi-
cas diferenciadas no âmbito do letramento, do numeramento e dos conhecimentos e 
artes verbais indígenas, por meio da formação con nuada dos professores das escolas 
indígenas, 

RESOLVE “AD REFERENDUM : 

Art. 1º Estabelecer orientações e procedimentos para, no âmbito da ação 
Saberes Indígenas na Escola, efetuar o pagamento de bolsas de estudo e pesquisa a 
par cipantes da formação con nuada de professores da educação escolar indígena, 
especialmente daqueles que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental. 

Parágrafo único. Os obje vos da ação Saberes Indígenas na Escola, as 
orientações gerais para a realização da formação con nuada, bem como os critérios 
para seleção dos par cipantes da formação e suas respec vas atribuições constam da 
Portaria SECADI/MEC nº  98, de 6 de dezembro de 2013, e do Manual de Gestão dos 
Saberes Indígenas na Escola. 

Art. 2º A formação con nuada de professores da educação escolar in-
dígena, especialmente daqueles que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental 
nas escolas indígenas, será realizada por intermédio de ins tuições de ensino superior 
(IES) em colaboração com estados, Distrito Federal e municípios que aderirem à ação, 
conforme disposições con das na Portaria SECADI/MEC nº 98/2013. 

Art. 3º O pagamento das bolsas de estudo e pesquisa concedidas no âm-
bito da ação Saberes Indígenas na Escola, nos termos da Lei nº 5.537, de 21 de novem-
bro de 1968, será executado pelo FNDE aos par cipantes da formação de professores 
da educação escolar indígena que atuarem nas funções de nidas na Portaria SECADI/
MEC nº 98/2013. 

I - DOS AGENTES DO PAGAMENTO DE BOLSAS E DE SUAS RESPONSABILIDADES 

Art. 4º São agentes do pagamento de bolsas no âmbito da ação Saberes 
Indígenas na Escola: 

I- o Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação 
Con nuada, Alfabe zação, Diversidade e Inclusão (SECADI/MEC); 

II- o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia 
vinculada ao Ministério da Educação; 

III- as secretarias de educação dos estados e do Distrito Federal e as pre-
feituras municipais que aderirem à ação; e 

IV- as ins tuições de ensino superior (IES). 

Art. 5º Aos agentes citados no ar go anterior a Portaria SECADI/MEC nº 
98/2013 atribui uma série de responsabilidades, entre as quais as seguintes, relaciona-
das especi camente ao pagamento de bolsas: 

I - à SECADI/MEC, como gestora nacional da ação: 
a) designar o cialmente um servidor público como coordenador nacio-

nal, responsável por monitorar a concessão de bolsas e homologar as solicitações de 
pagamentos aos bolsistas; 

b) elaborar, publicar e distribuir o Manual de Gestão da ação Saberes 
Indígenas na Escola, contendo o Termo de Compromisso (Anexo I) a ser assinado pelos 



300

bolsistas; os critérios para seleção e as atribuições dos bolsistas; as diretrizes e demais 
orientações para a implementação da ação; 

c) garan r os recursos orçamentários e nanceiros necessários para o 
pagamento das bolsas de estudo e pesquisa durante o período de implantação e exe-
cução da ação Saberes Indígenas na Escola; 

d) informar ao FNDE, no início de cada exercício scal, as metas e a pre-
visão de desembolso anual com o pagamento aos bolsistas, bem como a es ma va da 
distribuição mensal dessas metas e respec vos recursos nanceiros; 

e) zelar para que as IES, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
cadastrem corretamente e mantenham atualizados os dados dos par cipantes no Sis-
tema de Gestão da ação Saberes Indígenas na Escola (Sisindígena); 

f) monitorar a concessão de bolsas e transmi r ao sistema informa zado 
de pagamentos de bolsas do FNDE – Sistema de Gestão de Bolsas (SGB) -, de acordo 
com cronograma previsto, as solicitações mensais de pagamento, devidamente homo-
logadas por cer cação digital; 

g) comunicar o cialmente ao FNDE qualquer alteração cadastral, subs -
tuições e desistências de bolsistas no âmbito da ação; 

h) solicitar o cialmente ao FNDE a interrupção ou o cancelamento de 
pagamento de bolsas, quando for o caso; 

i) informar tempes vamente ao FNDE quaisquer irregularidades que 
possam ocorrer quanto ao pagamento de bolsas no âmbito da ação. 

II – ao FNDE, como responsável pelo pagamento de bolsas, nos termos 
desta resolução: 

a) elaborar, em comum acordo com a SECADI/MEC, os atos norma vos 
rela vos ao pagamento de bolsas no âmbito da ação; 

b) providenciar junto ao Banco do Brasil S/A, em agência indicada pelo 
bolsista, a emissão de cartão-bene cio para cada um dos favorecidos cujos cadastros 
pessoais lhe sejam encaminhados pela SECADI/MEC, por intermédio de sistema infor-
ma zado; 

c) efe var o pagamento de bolsas de estudo e pesquisa aos par cipantes 
da ação, de acordo com cronograma previsto, mediante solicitação da SECADI/MEC 
enviada por meio eletr nico, após a devida homologação por cer cação digital; 

d) monitorar o crédito dos pagamentos das bolsas junto ao Banco do 
Brasil S/A; 

e) suspender ou bloquear o pagamento das bolsas de estudo sempre que 
ocorrerem situações que jus quem a medida, inclusive por solicitação da SECADI/
MEC, até que o problema que originou a suspensão ou bloqueio seja solucionado; 

f) enviar à SECADI/MEC relatórios sobre os pagamentos das bolsas de 
estudo e demais informações per nentes, sempre que solicitados; 

g) divulgar informações sobre o pagamento das bolsas no âmbito da ação 
no portal eletr nico www.fnde.gov.br. 

III – às secretarias de educação dos estados e do Distrito Federal e às 
prefeituras municipais: 

a) garan r que o coordenador estadual, distrital ou municipal, por meio 
do Sisindígena, assine o Termo de Compromisso (Anexo I), disponível também no Ma-
nual de Gestão, manifestando sua concordância em assumir as responsabilidades que 
lhe cabem; 

b) informar, o cial e tempes vamente, à IES que ministra o curso de for-
mação e à SECADI/MEC qualquer desistência ou subs tuição de bolsista, bem como 
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eventuais atualizações de dados cadastrais dos bene ciários (endereço, telefone, e-
-mail, entre outros); 

c) comunicar o cial e tempes vamente à SECADI/MEC e à IES formadora 
qualquer irregularidade que possa ocorrer no desenvolvimento das a vidades; e 

d) coordenar, acompanhar e executar em sua área de abrangência as a -
vidades necessárias ao bom desenvolvimento da ação, de acordo com as orientações 
do Manual de Gestão dos Saberes Indígenas na Escola. 

IV - a cada uma das IES responsáveis por ministrar a formação con nuada 
de professores da educação escolar indígena: 

a) responsabilizar-se pela inserção completa e correta, no Sisindígena, 
dos dados cadastrais dos bolsistas que par cipam da formação con nuada sob sua 
responsabilidade, inclusive dos professores-cursistas vinculados às escolas indígenas; 

b) homologar e encaminhar à SECADI/MEC, por intermédio do Sisindíge-
na, cópia devidamente assinada do Termo de Compromisso de cada um dos bolsistas: 
coordenador-geral, coordenador-adjunto, supervisores e formadores junto à IES, co-
ordenadores estadual, distrital ou municipais, orientadores de estudo e professores 
cursistas vinculados a escolas indígenas; 

c) encaminhar, por meio do Sisindígena, os lotes mensais com as auto-
rizações de pagamento aos bolsistas par cipantes da ação, atestados por cer cação 
digital devidamente registrada naquele sistema; 

d) apresentar relatório parcial e nal da execução da ação, com a relação 
nominal, CPF e frequência dos par cipantes da ação, por meio do Sindígena; 

e) informar à SECADI/MEC toda e qualquer eventualidade que possa inci-
dir sobre o cronograma do curso e sobre o pagamento de bolsas; e 

f) garan r a permanente atualização dos dados de todos os bolsistas no 
Sisindígena, comunicando o cialmente à SECADI/MEC alterações cadastrais efe vadas, 
subs tuições ou desistências, com a respec va jus ca va. 

II - DO PAGAMENTO DAS BOLSAS 

Art. 6º A tulo de bolsa de estudo e pesquisa, o FNDE pagará aos par ci-
pantes da formação con nuada de professores da educação escolar indígena os valores 
de nidos na Portaria SECADI/MEC nº 98/2013, a saber: 

I - coordenador-geral da IES: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); 
II - coordenador-adjunto: R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais); 
III - supervisor da formação junto à IES: R$ 1.200,00 (mil e duzentos re-

ais); 
IV - formador: R$ 1.100,00 (mil e cem reais); 
V - orientador de estudo: R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais); 

e 
VI - coordenador da ação Saberes Indígenas na Escola, vinculado à se-

cretaria de Educação do estado ou Distrito Federal e à(s) prefeitura(s) municipais: R$ 
765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais).

§ 1º A bolsa será paga mensalmente durante todo o período de formação 
continuada, no limite máximo de dez meses ou dez parcelas por bolsista, excetuando-
se os coordenadores (geral e adjunto) e supervisores que, por suas atribuições na 
preparação dos cursos, poderão perceber até doze parcelas de bolsa. 

§ 2º A bolsa poderá ser paga por tempo inferior ao mencionado no pará-
grafo anterior ou mesmo sofrer interrupção, desde que jus cada. 
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§ 3º O recebimento de qualquer um dos tipos de bolsas de que tratam 
os incisos I a VI do caput deste ar go vinculará o par cipante à formação no âmbito da 
ação Saberes Indígenas na Escola. 

§ 4 O bolsista da ação Saberes Indígenas na Escola, embora possa estar 
vinculado ou vincular- se a outro programa de formação continuada de profissionais da 
Educação implementado pelo MEC, não poderá acumular o recebimento com bolsa de 
estudo, pesquisa e desenvolvimento de metodologias educacionais cujo pagamento 
tenha por base a Lei nº 11.273/2006. 

§ 5º No caso de o bolsista participar de mais de um programa de 
formação continuada implementado pelo MEC, fará jus apenas ao recebimento de 
uma bolsa, a de maior valor. 

§ 6º O bolsista contemplado por programa de formação vinculado a outro 
órgão ou entidade federal, como CAPES e CNPq, por exemplo, ou a órgão estadual de 
fomento a pesquisa, deverá consultar o órgão ao qual está vinculado sobre vedação ao 
acúmulo do recebimento de bolsas. 

§ 7º É vedado ao coordenador da ação nos estados, no Distrito Federal e 
nos municípios participar de qualquer outro programa de formação de profissionais da 
Educação implementado pelo MEC. 

Art. 7º A bolsa será concedida pela SECADI/MEC e paga pelo FNDE direta-
mente ao bene ciário, por meio de cartão magné co especí co, mediante a assinatura, 
pelo bolsista, de Termo de Compromisso (Anexo I) em que obrigatoriamente constem: 

I - sua autorização para o FNDE bloquear valores creditados em seu favor, 
por solicitação direta ao Banco do Brasil S/A, ou para proceder ao desconto em paga-
mentos futuros, nas seguintes situações: 

a) ocorrência de depósitos indevidos; 
b) determinação do Poder Judiciário ou requisição do Ministério Público; 
c) constatação de irregularidades na comprovação de frequência do bol-

sista; e 
d) constatação de incorreções nas informações cadastrais do bolsista. 
II - sua obrigação de, inexis ndo saldo su ciente nos créditos ainda não 

sacados e não havendo pagamentos futuros a serem efetuados, res tuir ao FNDE, na 
forma de nida no parágrafo único do art. 10 e no art. 14 desta Resolução, os valores 
creditados indevidamente ou objeto de irregularidade constatada. 

§ 1º O bolsista deverá retirar o cartão-benefício por ocasião do saque da 
primeira parcela de bolsa, na agência do Banco do Brasil S/A indicada por ele entre as 
disponíveis no sistema em que realizou seu cadastro pessoal, após a entrega e a chancela 
dos documentos exigidos para essa finalidade e cadastramento de sua senha pessoal. 

§ 2º A utilização do cartão-benefício é isenta de tarifas bancárias e 
abrange o fornecimento de um único cartão magnético, a realização de saques e a 
consulta a saldos e extratos. 

§ 3º Os saques e a consulta a saldos e extratos deverão ocorrer, 
exclusivamente, nos terminais de autoatendimento do Banco do Brasil S/A ou de seus 
correspondentes bancários, mediante a utilização de senha pessoal e intransferível. 

§ 4º Excepcionalmente, quando os múltiplos de valores estabelecidos 
para saques nos terminais de autoatendimento forem incompatíveis com os valores 
dos saques a serem efetuados, o Banco do Brasil S/A acatará saques e consultas nos 
caixas convencionais, mantidos em suas agências bancárias. 

§ 5º O bolsista que efetuar saques em desacordo com o estabelecido 
nesta resolução ou solicitar a emissão de segunda via do cartão magnético ficará 
sujeito ao pagamento das correspondentes tarifas bancárias. 
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Art. 8º O pagamento mensal corresponderá ao lote de todos os bolsistas 
cujo pagamento tenha sido autorizado pelas IES, na data prevista em cronograma pre-
viamente estabelecido, devidamente homologado pela SECADI/MEC por cer cação 
digital e transmi do eletronicamente ao FNDE. 

Art. 9º Os créditos não sacados pelos bolsistas no prazo de dois anos, 
após a data do respec vo crédito, serão rever dos pelo Banco do Brasil S/A em favor 
do FNDE, que não se obrigará a novo pagamento sem que haja solicitação formal do 
bene ciário, acompanhada de competente jus ca va e de anuência do respec vo co-
ordenador-geral da IES e do coordenador nacional da ação Saberes Indígenas na Escola. 

Art. 10. Ao FNDE, observadas as condições estabelecidas no inciso I do 
art. 7º desta Resolução, é facultado bloquear valores creditados indevidamente em 
favor do bolsista, mediante solicitação direta ao Banco do Brasil S/A, ou proceder a 
descontos dos valores em pagamentos futuros. 

Parágrafo único. Inexis ndo saldo su ciente nos créditos ainda não sa-
cados pelo bolsista para efe var o bloqueio de que trata o caput deste ar go e não 
havendo previsão de pagamento a ser efetuado, o bolsista cará obrigado a res tuir os 
recursos ao FNDE no prazo de quinze dias a contar da data do recebimento da no ca-
ção, na forma prevista no art. 14 desta Resolução. 

Art. 11. Sendo iden cadas incorreções nos dados cadastrais do bene -
ciário do cartão, é facultado ao FNDE adotar providências junto ao Banco do Brasil S/A, 
visando à regularização da situação, independentemente de autorização do bolsista. 

Art. 12. As despesas com a execução das ações previstas nesta Resolução 
correrão por conta de dotação orçamentária consignada anualmente ao FNDE, obser-
vando os valores autorizados na ação especí ca e os limites de movimentação, empe-
nho e pagamento da programação orçamentária e nanceira anual do governo federal. 

 
DE VALORES 

Art. 13. O FNDE ca autorizado a suspender ou cancelar o pagamento da 
bolsa quando forem constatadas informações falsas no cadastro do bolsista ou quando 
solicitado pelo gestor nacional da ação na SECADI/MEC, até que a situação que origi-
nou o bloqueio ou cancelamento seja superada. 

Art. 14. As devoluções de valores decorrentes de pagamento efetuado 
pelo FNDE a tulo de bolsas no âmbito da ação Saberes Indígenas na Escola, indepen-
dentemente do fato gerador que lhes derem origem, deverão ser efetuadas em agência 
do Banco do Brasil S/A, mediante u lização da Guia de Recolhimento da União (GRU), 
disponível no sí o eletr nico www.fnde.gov.br, na qual deverão ser indicados o nome 
e o CPF do bolsista e ainda: 

I - se a devolução ocorrer no mesmo ano do pagamento das bolsas e 
este não for decorrente de Restos a Pagar inscritos pelo FNDE, deverão ser u lizados 
os códigos 153173 no campo “Unidade Gestora , 15253 no campo “Gestão , 66666-1 
no campo “Código de Recolhimento  e o código 212198009 no campo “Número de 
Referência  e, ainda, mês e ano a que se refere à bolsa a ser devolvida no campo “Com-
petência ; 
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II - se a devolução for decorrente de Restos a Pagar inscritos pelo FNDE 
ou de pagamentos de bolsas ocorridos em anos anteriores ao da emissão da GRU, de-
verão ser u lizados os códigos 153173 no campo “Unidade Gestora , 15253 no campo 
“Gestão , 18858-1no campo “Código de Recolhimento  e o código 212198022 no cam-
po “Número de Referência  e, ainda, mês e ano a que se refere à bolsa a ser devolvida 
no campo “Competência . 

Parágrafo único. Para ns do disposto nos incisos I e II deste ar go con-
sidera-se ano de pagamento aquele em que o valor em questão foi creditado em favor 
do bolsista, disponível no portal eletr nico www.fnde.gov.br. 

Art. 15. Incorreções na emissão do cartão-bene cio ou em pagamento 
de bolsa causadas por informações falseadas, prestadas pelos bolsistas quando de seu 
cadastro ou pelo gestor no ateste da frequência às a vidades previstas, implicarão no 
imediato desligamento do responsável pela falsidade e no impedimento de sua par -
cipação, pelo prazo de cinco anos, em qualquer outro programa que conceda bolsas e 
seja executado pelo FNDE, independentemente de sua responsabilização civil e penal. 

Art. 16. Os documentos que atestam a par cipação dos bene ciários 
nos cursos e a vidades da formação con nuada de professores da educação escolar 
indígena deverão ser arquivados pelas IES pelo prazo de vinte anos, a contar da data 
do término do curso, cando à disposição dos órgãos e en dades da administração 
pública incumbidos da scalização e do controle da ação Saberes Indígenas na Escola. 

Art. 17. ualquer pessoa sica ou jurídica poderá denunciar irregulari-
dades iden cadas no pagamento de bolsas no âmbito da ação Saberes Indígenas na 
Escola, por meio de expediente formal contendo necessariamente: 

I - exposição sumária do ato ou fato censurável que possibilite sua per-
feita determinação; e 

II - iden cação do responsável pela prá ca da irregularidade, bem como 
a data do ocorrido. 

§ 1º uando a denúncia for apresentada por pessoa física, deverão ser 
fornecidos o nome legível e o endereço para resposta ou esclarecimento de dúvidas.  

§ 2º uando o denunciante for pessoa jurídica (partido político, 
associação civil, entidade sindical etc.), deverá encaminhar cópia de documento que 
ateste sua constituição jurídica e fornecer, além dos elementos referidos no §1º deste 
artigo, o endereço da sede da representante. 

Art. 18. As denúncias encaminhadas ao FNDE deverão ser dirigidas à Ou-
vidoria, no seguinte endereço: 

I- se por via postal, endereçar para: Ouvidoria FNDE – Setor Bancário Sul 
– uadra 02 – Bloco F - Edi cio FNDE – Brasília – DF, CEP: 70.070-929; 

II- se por meio eletr nico, enviar mensagem para ouvidoria fnde.gov.br. 

Art. 19. Fica aprovado o formulário que cons tui o Anexo I desta Resolu-
ção, disponível no portal eletr nico do FNDE, no endereço www.fnde.gov.br. 
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Art. 20. Casos não previstos nesta Resolução serão dirimidos pela SECA-
DI/MEC. 

Art. 21. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 R   F R
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. Leg. Fed. de Ens. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 5.537/68 à pág. 362 do vol. 1;
Lei nº 8.069/90 à pág. 34 do vol. 17;
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Lei nº 11.273/06 à pág. 25 do vol. 33;
Lei nº 11.947/09 à pág. 35 do vol. 36;
Lei nº 12.801/13 á pág. 27 deste volume;
Decreto nº 6.861/09 à pág. 82 do vol. 36;
Portaria MEC nº 867/12 à pág. 116 do vol. 39;
Portaria MEC nº 1.061/13 à pág. 104 deste volume;
Portaria MEC nº 1.062/13 à pág. 105 deste volume;
Resolução CNE/CEB nº 5/12 à pág. 180 do vol. 39;
Parecer CNE/CEB nº 13/09 à pág. 163 do vol. 36;
Resolução CD/FNDE nº 31/03 à pág. 411 do vol. 30;
Resolução CD/FNDE nº 4/13 à pág. 157 deste volume.

________________________

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS  

stabelece procedimentos e prazos para a solicita o de dados e resultados dos 
par cipantes do  para u liza o, por parte de ns tui ões de nsino uperior, 

como mecanismo de acesso  duca o uperior ou em processos sele vos

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PES UISAS EDU-
CACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP, no exercício de suas atribuições, conforme estabe-
lece o inciso VI, do art. 16 do Anexo I ao Decreto nº 6.317, de 20 de dezembro de 2007, 
e tendo em vista o disposto na Portaria MEC nº 807, de 18 de junho de 2010, e o Edital 
nº 3, de 24 de maio de 2012, resolve: 

Art. 1º Ficam de nidos os procedimentos e prazos a serem adotados, 
pelas Ins tuições de Ensino Superior (IES), para solicitação de dados e resultados dos 
par cipantes do Enem para u lização em processos sele vos e mecanismo de acesso 
ao Ensino Superior. 

Art. 2º Para solicitar acesso aos dados e resultados dos par cipantes do 
Enem, a IES, por intermédio de seu dirigente máximo, deverá enviar solicitação por 
meio de O cio à Diretoria de Avaliação da Educação Básica (DAEB) do INEP, o qual 
deverá conter: 

a) Jus ca va e formas de u lização dos dados e/ou resultados solicitados; 
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b) Designação do responsável da IES, autorizado a operar o sistema do 
INEP, constando nome completo, CPF, e-mail ins tucional, telefone ins tucional e te-
lefone celular. 

c) Termo de sigilo e responsabilidade, em original, devidamente preen-
chido e assinado (Anexo 1). 

Art. 3º Após o recebimento pelo INEP dos documentos constantes no art. 
2º será enviada senha de acesso ao sistema, aos e-mails informados, em até 10 dias 
úteis a contar da data do recebimento de toda a documentação constante do Art. 2º, 
para solicitação e transferência de arquivos em ambiente web seguro. 

Parágrafo primeiro – Sempre que houver mudança de responsável da IES 
pelo acesso ao sistema, deverá haver formalização, por meio de o cio à DAEB/INEP, do 
nome e documentação do responsável indicado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

Art. 4º Após o cadastramento da IES ca esta autorizada a realizar solici-
tação de informação pelo sistema web. 

Art.5º Revogam-se as disposições em contrário. 

Art.6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura 

 C  C T  

ANEXO

A Ins tuição: ___________________________________________, com 
sede no endereço______________________________________ representada pelo 
Dirigente,_________________________________, RG:_______________________, 
CPF:________________________, residente à: _______________________________
_______________, solicita, nos termos do Edital do ENEM, acesso à base de dados de 
resultados do mencionado Exame, comprometendo-se a u lizar essas informações uni-
camente para par cipação em programas de governo ou sistemas de acesso à educa-
ção superior, comprometendo-se e responsabilizando-se, por si e seus colaboradores, 
a manter sigilo de todas as informações recebidas do Ins tuto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais – INEP, decorrentes da celebração deste Termo, as quais não 
poderão ser u lizadas para outros ns senão aqueles expressamente autorizados neste 
instrumento, sob pena de responsabilização civil, penal e administra va. Ficam indica-
dos abaixo os representantes da ins tuição responsáveis pelo acesso à base de dados: 
1. Nome: ______________________________________________________________  
CPF _______________________ e Documento de Iden dade: ___________________ 
2. Nome: ______________________________________________________________  
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CPF _______________________ e Documento de Iden dade: ___________________ 

_________________, __________ de __________________de 2012.

Assinatura do responsável ins tucional

NOME DO RESPONSÀVEL
Ins tuição

Documentação que deve ser encaminhada juntamente com este Termo: 
- Cópia do documento de iden dade do signatário; 
- Documento que comprova os poderes do signatário para representar a ins tuição; 
- Cópia dos documentos de iden dade dos representantes da en dade autorizados a 
acessar a base de dados. 

_____
NOTA:
A Portaria MEC nº 807/10 encontra-se á pág. 116 do vol. 37.

________________________

stabelece a realiza o das avalia ões do istema de valia o da duca o Básica  
B, composto pela valia o acional do Rendimento scolar  R C, valia o 

acional da duca o Básica  B e valia o acional de lfabe za o  , no 
ano de 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PES UISAS EDU-
CACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP, no exercício de suas atribuições, conforme estabe-
lece o inciso VI do art. 16 do Decreto nº 6.317, de 20 de dezembro de 2007, e tendo em 
vista o disposto na Portaria nº 867, de 4 de julho de 2012, que ins tui o Pacto Nacional 
pela Alfabe zação da Idade Certa, e na Portaria nº 482, de 7 de junho de 2013, que 
dispõe sobre o Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB, ambas editadas pelo 
Ministro de Estado da Educação, resolve:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Seção I
Da Introdução

Art. 1º - Fica estabelecida, na forma desta Portaria, a sistemá ca para a 
realização das avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB, compos-
to pela Avaliação Nacional do Rendimento Escolar – ANRESC, Avaliação Nacional da 
Educação Básica – ANEB e Avaliação Nacional de Alfabe zação – ANA, no ano de 2013.

Parágrafo único – O Inep realizará a ANRESC (Prova Brasil), ANEB e ANA 
em regime de parceria com os Estados, os Municípios e o Distrito Federal



308

Seção II
Dos Obje vos

Art. 2º - Cons tuem obje vos do Sistema de Avaliação da Educação Básica:
I – Oferecer subsídios à formulação, reformulação e monitoramento de 

polí cas públicas e programas de intervenção ajustados às necessidades diagnos cadas;
II – Iden car problemas e diferenças regionais na Educação Básica;
III – Produzir informações sobre os fatores do contexto socioecon mico, 

cultural e escolar que in uenciam o desempenho dos estudantes;
IV – Proporcionar aos agentes educacionais e à sociedade visão dos re-

sultados dos processos de ensino e aprendizagem e das condições em que são desen-
volvidos;

V – Desenvolver competência técnica e cien ca na área de avaliação edu-
cacional, a vando o intercâmbio entre ins tuições educacionais de ensino e pesquisa;

VI – Aplicar os testes de nidos nas Matrizes de Referência do Sistema de 
Avaliação da Educação Básica – SAEB;

VII – Produzir informações sobre o desempenho dos estudantes, bem 
como sobre as condições intra e extraescolares que incidem sobre o processo de ensi-
no e aprendizagem, no âmbito das redes de ensino e unidades escolares;

VIII – Fornecer dados para cálculo do Índice de Desenvolvimento da Edu-
cação Básica – IDEB;

IX – Avaliar a qualidade, a equidade e a e ciência dos sistemas e redes 
de ensino brasileiros; e

X – Manter a construção de séries históricas, permi ndo comparabilida-
de entre anos e entre séries escolares.

§ 1º - Constituem objetivos específicos da ANRESC 2013:
I – Aplicar instrumentos (provas de Leitura, de Matemá ca e ques oná-

rios) nas escolas da rede pública de ensino, das zonas urbanas e rurais, que possuam 
pelo menos 20 estudantes matriculados nos 5º e 9º anos do ensino fundamental re-
gular, que estejam organizadas no regime de 9 anos, assim como nas 4ª e 8ª séries do 
ensino fundamental regular de 8 anos;

II – Fornecer informações sobre as unidades escolares que sejam úteis 
aos gestores da rede a qual pertençam as escolas avaliadas; e

III – Aplicar, em caráter experimental para validação das matrizes e esca-
las, os testes de Ciências de nidos nas Matrizes de Referência do Sistema de Avaliação 
da Educação Básica – SAEB para o 9º ano do ensino fundamental, implicando, neste 
caso, dois dias de aplicação.

§ 2º - Constitui objetivo específico da ANEB 2013:
I – Aplicar instrumentos (provas de Leitura, Matemá ca e ques onários) 

a uma amostra representa va de estudantes de 5º e 9º anos (4ª e 8ª séries) do ensino 
fundamental regular e de 3º ano do ensino médio regular, das escolas das redes pú-
blica e privada, localizadas nas zonas urbanas e rurais, distribuídas nas 27 unidades da 
Federação.

II – Aplicar, em caráter experimental para validação das matrizes e esca-
las, os testes de Ciências de nidos nas Matrizes de Referência do Sistema de Avaliação 
da Educação Básica – SAEB para o 9º ano do ensino fundamental e para o 3º ano do 
ensino médio, implicando, neste caso, dois dias de aplicação.

§ 3º - Constituem objetivos específicos da ANA 2013:
I – Aplicar instrumentos (provas de Leitura e Escrita – Grupo I e prova de 

Matemá ca – Grupo II) a estudantes matriculados no 3º ano do ensino fundamental, 
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em escolas públicas, localizadas nas zonas urbana e rural, que estejam organizadas no 
regime de 9 anos, sendo censitariamente para as turmas regulares e amostralmente 
para as turmas mul sseriadas; e

II – Aplicar ques onários de fatores associados a professores, diretores 
de escola e gestores da rede pública de ensino, das zonas urbanas e rurais, que tenham 
estudantes matriculados no 3º ano do ensino fundamental regular e que estejam orga-
nizadas no regime de 9 anos.

Seção III
Da Par cipação

Art. 3º - Par ciparão da ANRESC 2013 todas as escolas com pelo menos 
20 estudantes matriculados nos 5º e 9º anos (4ª e 8ª séries) do ensino fundamental 
regular, matriculados em escolas públicas, localizadas nas zonas urbanas e rurais.

§ 1º - O público-alvo que participará da aplicação dos estudantes será 
considerado com base nos dados do Censo Escolar, informados até o dia 31 de julho de 
2013, em acordo com as definições da Portaria do Inep nº 138, de 4 de abril de 2013.

Art. 4º - Para a realização da ANEB 2013, será selecionada uma amostra 
complementar à ANRESC cujos estratos serão cons tuídos por:

I – Escolas que tenham entre 10 e 19 estudantes matriculados no 5º ou 
no 9º ano (na 4ª ou na 8ª série) do ensino fundamental regular e no 3º ano do ensino 
médio, em escolas públicas, localizadas nas zonas urbanas e rurais; e

II – Escolas que tenham 10 ou mais estudantes matriculados no 5º ou 
no 9º ano (na 4ª ou na 8ª série) do ensino fundamental regular e no 3º ano do ensino 
médio, em escolas privadas, localizadas nas zonas urbana e rural. 

III Escolas que tenham 20 ou mais estudantes matriculados no 3º ano do 
ensino médio, em escolas públicas, localizadas nas zonas urbanas e ruraisIII. Escolas 
que tenham 20 ou mais estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio, em esco-
las públicas, localizadas nas zonas urbanas e rurais.

Art. 5º - Par ciparão da ANA 2013 escolas que tenham estudantes matri-
culados no 3º ano do ensino fundamental, em escolas públicas, localizadas nas zonas 
urbanas e rurais, sendo aplicada censitariamente para as turmas regulares e de amos-
tralmente para as turmas mul sseriadas.

Seção IV
Da Realização

Art. 6º - A ANRESC, ANEB e ANA 2013 serão realizadas no período de 11 
a 21 de novembro de 2013 em todos os estados e no Distrito Federal.

§ 1º - A inclusão do teste de Ciências no 9º ano do ensino fundamental 
da ANRESC, no 9º ano do ensino fundamental e no 3º ano do ensino médio da ANEB 
implicará dois dias de aplicação.

§ 2º - Os secretários de educação que se considerarem prejudicados no 
processo de avaliação da ANRESC pelo procedimento de atendimento ao disposto no art. 
5º da Lei nº 11.274/2006, ou por não possuir o número mínimo de estudantes matriculados 
em unidades escolares, conforme previsto no art. 3º desta Portaria, de forma a impedir a 
divulgação de resultado do IDEB do município, poderão requerer ao Inep:
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I – A não divulgação de seus resultados na Avaliação Nacional do Rendi-
mento Escolar – ANRESC 2013; e

II – A apresentação de proposta de aplicação suple va que garanta a pu-
blicação de resultados.

§ 3º - Os requerimentos descritos no parágrafo 2º, incisos I e II, deverão 
ser apresentados ao Inep por meio de formulário específico (Anexo I), até o dia 8 de 
julho de 2013.

§ 4º - O Inep analisará os requerimentos e divulgará o resultado daqueles 
deferidos, a partir de verificação das informações prestadas ao Censo Escolar e das 
justificativas apresentadas até o dia 26 de julho de 2013.

Art. 7º - Caberá às secretarias estaduais ou municipais de educação in-
formar ao Inep, por meio de formulário próprio (Anexo II), até o dia 8 de julho de 2013, 
os nomes e os códigos das escolas indígenas que não par ciparão da ANRESC, devido à 
caracterís ca de seus projetos polí co-pedagógicos, bem como as demais informações 
solicitadas nesse documento.

CAPÍTULO II
DOS RESULTADOS

Seção I
Dos Resultados

Art. 8º - Os resultados de desempenho da ANRESC 2013 se referirão às mé-
dias de desempenho das unidades escolares, dos municípios e das unidades da federação.

Art. 9º - Os resultados de desempenho da ANEB 2013 se referirão às 
médias de desempenho por estratos da amostra.

Art. 10 – Os resultados de desempenho da ANA 2013 se referirão às mé-
dias de desempenho das unidades escolares, dos municípios e das unidades da Federa-
ção, além de englobar informações de fatores associados.

§ 1º - Para a divulgação dos resultados de desempenho da ANA de cada 
unidade escolar pública e de cada município será estabelecido critério de participação 
mínima de 50% de participantes nas provas de Leitura, Escrita e Matemática, em relação 
ao número de matrículas declaradas ao Censo Escolar de 2013, conforme § 1º do art. 
3º desta Portaria, e de pelo menos 10 estudantes presentes no momento da avaliação.

Art. 11 – As informações produzidas pela ANRESC (Prova Brasil) e ANEB 
2013 serão u lizadas para calcular o IDEB de cada unidade escolar pública, município, 
unidade da Federação e do País, além de subsidiar a formulação e monitoramento de 
polí cas educacionais, com vistas à melhoria da qualidade da educação.

§ 1º - Para a divulgação dos resultados de desempenho na ANRESC (Prova 
Brasil) de cada unidade escolar pública e de cada município será estabelecido critério 
de par cipação mínima de 50% de par cipantes nas provas de Leitura e Matemá ca, 
em relação ao número de matrículas declaradas ao Censo Escolar de 2013, conforme § 
1º do art. 3º desta Portaria.

Seção II
Dos Recursos sobre os Resultados

Art. 12 – Os resultados preliminares da ANA 2013 estarão disponíveis 
para os gestores educacionais em sistema web, em março de 2014.
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Art. 13 – Os resultados preliminares da ANRESC (Prova Brasil) 2013 es-
tarão disponíveis para os gestores educacionais em sistema web, em junho de 2014.

Art. 14 – Para veri car os resultados preliminares, os gestores educacio-
nais das escolas e das redes de ensino deverão acessar o Sistema de Divulgação online, 
disponível em página eletr nica do Inep, u lizando login e senha do Educacenso.

Art. 15 – Os diretores de escola e secretários municipais e estaduais de 
educação terão 10 dias a par r da divulgação dos resultados preliminares para solici-
tar ao Inep eventuais correções nas médias de desempenho na ANRESC e/ou na ANA 
2013, por meio de interposição de recurso.

Art. 16 – O recurso, por unidade escolar, deverá ser interposto junto ao 
Inep, por meio eletr nico, pelo diretor da escola ou secretário municipal ou estadual de 
educação com as jus ca vas que fundamentem solicitação de revisão.

Art. 17 – Somente serão aceitos recursos encaminhados no prazo e na 
forma estabelecida por esta Portaria.

Art. 18 – O Inep apreciará os recursos e divulgará os respec vos resulta-
dos nais da ANA até 31 de maio de 2014, bem como da ANRESC (Prova Brasil) e ANEB 
até 31 de julho de 2014.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 19 – Eventuais dúvidas quanto à interpretação desta Portaria serão 
esclarecidas pela Diretoria de Avaliação da Educação Básica – Daeb do Inep.

Art. 20 – Es   ta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ CLÁUDIO COSTA

ANEXO I
Requerimento de não divulgação de resultados e/ou aplicação suple va

uali cação do Requerente

Nome do município/UF

Nome completo do Secretário de Educação

CPF

Endereço completo

Telefone
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O Secretário acima quali cado vem requerer ao Inep:

a não divulgação de seus resultados na ANRESC 2013.

a apresentação de proposta de aplicação suple va.

No caso de aplicação suple va, indicar em qual ou quais escola(s) ela 
deverá ocorrer:

Nome da  
escola

Código da 
Escola  

(Educacenso)
Endereço Telefone da 

escola
Total de alunos matriculados 

no ano/série

(Poderá ser apresentada listagem em documento complementar, caso 
necessário.)

Jus ca va para o requerimento:

(Poderá ser apresentado documento complementar, caso necessário.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Assinatura do Sercretário de Educação

Este formulário deverá ser preenchido e enviado para o endereço: INEP/DAEB - 3º Andar - SRTVS - uadra 701, 
Bloco M, Ed. Sede - Brasília - DF - CEP 70.340-909 e digitalizado e enviado até o dia 08/07/2013, para o e-mail 
gabinete.daeb inep.gov.br.

ANEXO II
Indicação de nomes das escolas indígenas que não par ciparão da ANRESC.

uali cação do Requerente

Nome do município/UF

Nome completo do Secretário de Educação

CPF

Endereço completo

Telefone

O Secretário acima quali cado vem requerer ao INEP a não par cipa-
ção das escolas indígenas abaixo indicadas, devido à caracterís ca de seus projetos 
polí co-pedagógicos:

Nome da  
escola

Código da 
Escola  

(Educacenso)
Endereço Telefone da 

escola
Total de alunos matriculados 

no ano/série
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(Poderá ser apresentada listagem em documento complementar, caso 
necessário.)

Jus ca va para o requerimento:

(Poderá ser apresentado documento complementar, caso necessário.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Assinatura do Sercretário de Educação

Este formulário deverá ser preenchido e enviado para o endereço: INEP/DAEB - 3º Andar - SRTVS - uadra 701, 
Bloco M, Ed. Sede - Brasília - DF - CEP 70.340-909 e digitalizado e enviado até o dia 08/07/2013, para o e-mail 
gabinete.daeb inep.gov.br.

Regulamenta a a o aberes nd genas na scola e de ne suas diretrizes 
complementares

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO, DIVERSI-
DADE E INCLUSÃO, no uso da atribuição que lhe foi conferida pelo art. 5º da Portaria 
do MEC nº 1.061, de 30 de outubro de 2013, que ins tui a ação Saberes Indígenas na 
Escola, no âmbito do Ministério da Educação, e tendo em vista o Decreto nº 6.861, 
de 27 de maio de 2009, que dispõe sobre a organização da educação escolar indígena 
em Territórios Etnoeducacionais, e a Lei nº 12.801, de 24 de abril de 2013, que dispõe 
sobre o apoio técnico e nanceiro da União aos entes federados, no âmbito do Pacto 
Nacional pela Alfabe zação na Idade Certa, resolve:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - A ação Saberes Indígenas na Escola, será desenvolvida em regi-
me de colaboração com os estados, o Distrito Federal, os municípios e as ins tuições 
de ensino superior (IES) e baseada nos princípios da especi cidade, da organização 
comunitária, do mul linguismo e da interculturalidade, assegurados pelo art. 210, § 
2º, da Cons tuição Federal.

§ 1º - A ação referida no caput integra o Eixo Pedagogias Diferenciadas 
e Uso das Línguas Indígenas do Programa Nacional dos Territórios Etnoeducacionais 
Indígenas, ins tuído pela Portaria MEC nº 1.062, de 30 de outubro de 2013.

§ 2º - A adesão dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e das IES à 
ação será formalizada em instrumento próprio, disponibilizado pela SECADI/MEC no Ma-
nual de Gestão dos Saberes Indígenas na Escola e em sistema de gestão informa zado.

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS

Art. 2º - A ação Saberes Indígenas na Escola des na-se a:
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I – promover a formação con nuada de professores da educação escolar 
indígena, especialmente daqueles que atuam nos anos iniciais da educação básica nas 
escolas indígenas;

II – oferecer recursos didá cos e pedagógicos que atendam às especi-
cidades da organização comunitária, do mul linguismo e da interculturalidade que 

fundamentam os projetos educa vos nas comunidades indígenas;
III – oferecer subsídios à elaboração de currículos, de nição de meto-

dologias e processos de avaliação que atendam às especi cidades dos processos de 
letramento, numeramento e conhecimentos dos povos indígenas;

IV – fomentar pesquisas que resultem na elaboração de materiais didá -
cos e paradidá cos em diversas linguagens, bilíngues e monolíngues, conforme a situ-
ação sociolinguís ca e de acordo com as especi cidades da educação escolar indígena.

CAPÍTULO III
DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES INDÍGENAS

Art. 3º - A formação con nuada de professores da educação escolar indí-
gena, especialmente daqueles que atuam nos anos iniciais da educação básica nas es-
colas indígenas, será realizada por intermédio de ins tuições de ensino superior (IES) 
que possuam reconhecida experiência na área de pesquisa e formação de professores 
indígenas, de nidas pela SECADI/MEC, e que aderirem à ação de que trata esta Portaria.

Parágrafo único – Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios atuarão, 
junto às ins tuições de ensino superior (IES), como par cipes na ação Saberes Indíge-
nas na Escola, conforme disposição constante do ar go 1º desta Portaria, a m de que 
trabalhem em regime de efe va colaboração.

Art. 4º - A formação con nuada dos professores que atuam na educa-
ção básica em escolas indígenas deverá abarcar uma perspec va bilíngue/mul língue, 
capaz de contemplar a complexidade etno-sociolinguís ca dos povos indígenas atendi-
dos, e realizar-se com base nos seguintes eixos:

I – letramento e numeramento em línguas indígenas como primeira língua;
II – letramento e numeramento em Língua Portuguesa como primeira língua;
III – letramento e numeramento em línguas indígenas ou Língua Portu-

guesa como segunda língua ou língua adicional; e
IV – conhecimentos e artes verbais indígenas.

Art. 5º - A formação con nuada será realizada de modo presencial, obe-
decendo à seguinte carga horária:

I – 200 (duzentas) horas anuais, incluindo as a vidades extraclasses, para 
os professores da educação escolar indígena que atuam como orientadores de estu-
dos; e

II – 180 (cento e oitenta) horas anuais, incluindo a vidades extraclasses, 
para os professores das turmas de estudantes das escolas indígenas.

§ 1º - A formação continuada ofertada pelas IES será direcionada 
a professores orientadores de estudo que, por sua vez, serão os responsáveis pela 
formação dos professores cursistas vinculados às escolas indígenas.

§ 2º - Na organização das cargas horárias definidas nos incisos I e II deste 
artigo, deverão ser considerados os tempos destinados à investigação, experimentação 
e produção de materiais específicos.
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Art. 6º - O MEC, por intermédio do FNDE, concederá, nos termos da Lei 
nº 12.801, de 24 de abril 2013, bolsas de estudo e pesquisa aos par cipantes da for-
mação con nuada dos professores indígenas que atuam nos anos iniciais da educação 
básica em escolas indígenas.

Parágrafo único – As bolsas serão concedidas a docentes e pro ssionais 
do magistério que atuarem na formação con nuada de professores da educação indí-
gena como:

I – coordenador-geral da IES;
II – coordenador-adjunto;
III – supervisor da formação junto à IES;
IV – formador;
V – orientador de estudo;
VI – professor cursista vinculado às escolas indígenas; e
VII – coordenador da ação Saberes Indígenas na Escola vinculado às se-

cretarias de educação do Distrito Federal, dos estados e às prefeituras municipais.

Art. 7º - A formação con nuada de professores, no âmbito da ação Sabe-
res Indígenas na Escola, será nanciada nas IES da rede federal de ensino superior, por 
meio de recursos de sua matriz orçamentária ou descentralizações, sendo que no caso 
de IES públicas estaduais ou municipais, a ação será nanciada por recursos de apoio 
transferidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento (FNDE) por solicitação SECADI/
MEC por intermédio de convênio.

Parágrafo único – As IES u lizarão os recursos referidos no caput deste 
ar go exclusivamente para a implementação das a vidades da ação Saberes Indígenas 
na Escola, podendo aplicá-los, dentre outras, para as seguintes nalidades: aquisição 
de material de consumo; contratação de serviços e de apoio técnicos; pagamento de 
diárias e passagens.

Art. 8º - A ação Saberes Indígenas na Escola compreenderá também a 
produção de materiais didá co-pedagógicos a serem u lizados pelos professores cur-
sistas no decorrer da formação, bem como a aquisição de materiais pedagógicos para 
uso nas escolas indígenas.

Parágrafo único – O MEC oferecerá de modo complementar, por inter-
médio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), kits de material 
didá co e pedagógico para uso nas escolas indígenas.

CAPÍTULO IV
DOS AGENTES DA FORMAÇÃO E DE SUAS ATRIBUIÇÕES

Art. 9º - São agentes da formação con nuada de professores da educa-
ção escolar indígena no âmbito da ação saberes indígenas na escola:

I – o Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação 
Con nuada, Alfabe zação, Diversidade e Inclusão (SECADI/MEC);

II – o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autar-
quia vinculada ao Ministério da Educação;

III – as secretarias de educação dos estados e do Distrito Federal e as 
prefeituras dos municípios que aderirem ao Programa; e

IV – as ins tuições de ensino superior (IES), que aderirem ao programa.
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Art. 10 – Aos agentes citados no ar go anterior cabem as seguintes res-
ponsabilidades:

I – à SECADI/MEC, como gestora nacional da ação:
a) coordenar e monitorar a implantação e a consolidação da ação em 

âmbito nacional;
b) designar o cialmente um coordenador nacional, servidor público com 

atribuição de coordenar e monitorar a implementação da ação Saberes Indígenas na 
Escola, a concessão de bolsas e a homologação dos pagamentos aos bolsistas;

c) elaborar, publicar e distribuir o Manual de Gestão dos Saberes Indí-
genas, para orientar o desenvolvimento das ações, contendo o termo de adesão a ser 

rmado pelas IES, pelas secretarias de educação do Distrito Federal e dos estados ou 
pelas prefeituras municipais; o termo de compromisso a ser assinado pelos bolsistas; 
os critérios de seleção e as atribuições dos bolsistas; as diretrizes e demais orientações 
para a implementação da ação;

d) garan r os recursos orçamentários e nanceiros necessários para o 
desenvolvimento da ação, para a elaboração, publicação e aquisição dos materiais di-
dá cos e pedagógicos, bem como para o pagamento das bolsas de estudo e pesquisa 
durante o período de implantação e execução dos Saberes Indígenas na Escola;

e) estabelecer o montante de recursos nanceiros a ser repassado a cada 
IES estadual e municipal que executará a ação e dar publicidade a essas informações;

f) solicitar o cialmente ao FNDE, quando for o caso, a efe vação do re-
passe de recursos para a implementação da ação, indicando os valores a serem repas-
sados a cada des natário;

g) de nir o calendário das etapas de formação em conjunto com as IES 
e as secretarias de educação do Distrito Federal, dos estados e com as prefeituras mu-
nicipais;

h) desenvolver e manter o sistema informa zado para gestão dos Sabe-
res Indígenas na Escola – Sisindígena, de modo a monitorar a oferta e a implementação 
dos cursos, avaliar o desenvolvimento da formação con nuada dos professores indíge-
nas e aferir a consecução das metas sicas estabelecidas quando da adesão de estados, 
Distrito Federal e municípios;

i) zelar para que as IES, os estados, o Distrito Federal e os municípios 
cadastrem corretamente e mantenham atualizados os dados dos par cipantes no Si-
sindígena;

j) encaminhar ao FNDE a descrição dos materiais didá cos e pedagógicos 
a serem adquiridos, bem como a relação das secretarias de educação ou escolas para 
as quais estes devem ser enviados;

k) informar ao FNDE, no início de cada exercício scal, as metas e a pre-
visão de desembolso anual com o pagamento aos bolsistas, bem como a es ma va da 
distribuição mensal dessas metas e respec vos recursos nanceiros;

l) monitorar a concessão de bolsas e transmi r ao sistema informa zado 
de pagamentos de bolsa do FNDE – Sistema de Gestão de Bolsas (SGB) – as solicitações 
mensais de pagamento, de acordo com cronograma previsto;

m) comunicar o cialmente ao FNDE qualquer alteração cadastral, subs -
tuições e desistências de bolsistas no âmbito da ação;

n) solicitar o cialmente ao FNDE a interrupção ou o cancelamento de 
pagamento de bolsas, quando for o caso; e

o) informar tempes vamente ao FNDE quaisquer irregularidades que 
possam ocorrer no âmbito da ação.
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II – ao FNDE, como responsável pela execução nanceira:
a) elaborar, em comum acordo com a SECADI/MEC, os atos norma vos 

rela vos ao pagamento de bolsas e a repasses de recursos a IES estaduais e municipais 
no âmbito da ação;

b) realizar, mediante solicitação e orientação da SECADI/MEC, a execução 
nanceira da ação;

c) efetuar, sob solicitação da SECADI/MEC e de acordo com a regulamen-
tação em vigor, as transferências de recursos a IES estaduais e municipais responsáveis 
pela formação con nuada de professores da educação escolar indígena, especialmente 
daqueles que atuam nos anos iniciais da educação básica;

d) providenciar a publicação ou aquisição de materiais didá cos e dos 
kits pedagógicos, de acordo com especi cações e solicitação da SECADI/MEC, e provi-
denciar sua entrega nos locais indicados por aquela Secretaria;

e) efe var, de acordo com cronograma previamente estabelecido e a 
par r da solicitação da SECADI/MEC, o pagamento de bolsas de estudo e pesquisa aos 
par cipantes da ação;

f) monitorar o crédito das bolsas junto ao Banco do Brasil S/A;
g) suspender ou bloquear o pagamento das bolsas de estudo sempre que 

ocorrerem situações que jus quem a medida, inclusive por solicitação da SECADI/
MEC, até que o problema que originou a suspensão ou bloqueio seja solucionado;

h) enviar à SECADI/MEC relatórios sobre os pagamentos das bolsas de 
estudo e demais informações per nentes, sempre que solicitados;

i) efetuar a análise nanceira e de conformidade da prestação de contas 
das IES que tenham recebido transferências de recursos orçamentários para apoiar a 
implementação da ação; e

j) divulgar no portal eletr nico www.fnde.gov.br as informações sobre as 
transferências de recursos e sobre o pagamento das bolsas no âmbito da ação.

III – às secretarias de educação dos estados e do Distrito Federal e às 
prefeituras dos municípios:

a) assinar e encaminhar, por meio do Sisindígena, o Termo de Adesão aos 
Saberes Indígenas na Escola, disponível no Manual de Gestão, com sua concordância em 
assumir as responsabilidades que lhes cabem no desenvolvimento das ações previstas;

b) designar o cialmente como coordenador estadual, distrital ou muni-
cipal da ação, um servidor público preferencialmente do quadro do magistério com 
disponibilidade de carga horária para desempenhar atribuições de caráter pedagógi-
co, administra vo e logís co, responsável por acompanhar e monitorar o trabalho dos 
orientadores de estudo de sua rede, bem como sistema zar e consolidar os relatórios 
da formação em serviço dos professores que atuam nas escolas indígenas do respec -
vo estado, município ou do Distrito Federal, conforme orientações do Manual de Ges-
tão dos Saberes Indígenas na Escola;

c) selecionar, de acordo com os critérios estabelecidos nos ar gos 13 a 
24 desta Portaria e no Manual de Gestão dos Saberes Indígenas na Escola, os orienta-
dores de estudo de sua rede a serem formados e informar à IES seus nomes, bem como 
o dos professores das escolas indígenas que par ciparão da formação;

d) fomentar e garan r a par cipação dos professores cursistas vincula-
dos às escolas indígenas de sua rede nas a vidades de formação, sem prejuízo da carga 
horária em sala de aula;

e) fornecer ao coordenador estadual, distrital ou municipal um endereço 
eletr nico (e-mail) ins tucional próprio, por meio do qual esse pro ssional se comuni-
cará com o gestor nacional da ação;
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f) garan r que o coordenador estadual, distrital ou municipal, por meio 
do Sisindígena, assine o Termo de Compromisso, cujo texto pode ser lido também no 
Manual de Gestão, manifestando sua concordância em assumir as responsabilidades 
que lhe cabem;

g) encaminhar o cialmente à SECADI/MEC informações sobre o ato legal 
de designação do coordenador estadual, distrital ou municipal, acompanhado de cha 
cadastral, do e-mail ins tucional e de cópia de seu Termo de Compromisso, devida-
mente assinado;

h) garan r plenas condições de par cipação na ação ao coordenador es-
tadual, distrital ou municipal, aos orientadores de estudo e aos professores cursistas 
de sua rede de escolas;

i) colaborar com a IES formadora na execução da ação;
j) garan r ao coordenador estadual, distrital ou municipal e aos orienta-

dores de estudo as condições necessárias para que realizem o acompanhamento peda-
gógico das turmas e a formação con nuada dos professores indígenas cursistas;

k) manter o Sisindígena atualizado com informações fornecidas pelas IES, 
sobre os orientadores de estudo e professores cursistas de sua rede de escolas e sobre 
sua própria atuação, para que possam ser consultadas pelo Ministério da Educação ou 
auditadas pelos órgãos de controle do Governo Federal;

l) informar, o cial e tempes vamente, às IES que ministram o curso e à SE-
CADI/MEC qualquer desistência ou subs tuição de bolsista, bem como eventuais atuali-
zações de dados cadastrais dos bene ciários (endereço, telefone, e-mail, dentre outros);

m) seguir as orientações do Manual de Gestão dos Saberes Indígenas na 
Escola e comunicar o cial e tempes vamente à SECADI/MEC e à IES formadora qual-
quer irregularidade que possa ocorrer no desenvolvimento das a vidades;

n) coordenar, acompanhar e executar, em sua área de abrangência, as 
a vidades descritas acima, bem como aquelas necessárias ao bom desenvolvimento 
da ação; e

o) prestar assistência técnica às escolas e, no caso dos estados, também 
aos municípios com maiores di culdades na implementação da ação.

IV – às IES, que serão responsáveis pela formação:
a) encaminhar à SECADI/MEC, por meio do Sisindígena, a proposta peda-

gógica do curso de formação con nuada, acompanhada da respec va planilha nan-
ceira e da proposta de calendário;

b) no caso de IES estadual e municipal, habilitar-se ao recebimento de 
recursos nanceiros federais junto ao FNDE;

c) realizar a gestão acadêmica e pedagógica do curso de formação, res-
ponsabilizando-se também por custear com os recursos da ação, sempre que necessá-
rio ao desenvolvimento das ações de formação, as despesas de deslocamento, alimen-
tação e hospedagem dos orientadores de estudo e professores cursistas;

d) assegurar espaço sico e material de apoio adequado para os encon-
tros presenciais da formação dos orientadores de estudo;

e) ins tuir, por portaria do dirigente, o coordenador-geral da ação na IES, 
cujas responsabilidades estão descritas no art. 14 desta Portaria;

f) homologar a indicação do coordenador-adjunto, feita pelo coordena-
dor-geral da ação no âmbito da IES, e a seleção dos demais bolsistas vinculados à Ins-

tuição;
g) promover, conforme requisitos e atribuições estabelecidas nos arts. 17 

e 19 desta Portaria, a seleção dos supervisores e formadores, assegurando publicidade 
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e transparência ao processo e impedindo que este venha a sofrer interferências indevi-
das, relacionadas a laços de parentesco ou proximidade pessoal;

h) responsabilizar-se pela inserção completa e correta dos dados cadas-
trais dos bolsistas, inclusive dos professores cursistas, vinculados às escolas indígenas, 
tanto no Sisindígena como no SGB;

i) homologar e encaminhar à SECADI/MEC, por intermédio do Sisindí-
gena, cópia devidamente assinada e auten cada do Termo de Compromisso de cada 
um dos bolsistas, do coordenador-geral, do coordenador adjunto, dos supervisores e 
formadores da IES, bem como dos coordenadores estaduais, distritais e municipais, dos 
orientadores de estudo e dos professores cursistas;

j) fornecer aos professores orientadores de estudo um endereço eletr -
nico ins tucional próprio;

k) encaminhar ao FNDE, por meio do SGB, os lotes mensais com as soli-
citações de pagamento aos bolsistas par cipantes da ação, atestados por cer cação 
digital devidamente registrada naquele sistema;

l) enviar semestralmente à SECADI/MEC, por meio do Sisindígena, o re-
latório das a vidades desenvolvidas na formação e no apoio técnico aos estados, ao 
Distrito Federal e aos municípios;

m) apresentar relatório parcial e nal da execução da ação, com a relação 
nominal, CPF e frequência dos par cipantes da ação, por meio do Sisindígena;

n) informar à SECADI/MEC toda e qualquer eventualidade que possa in-
cidir sobre o cronograma do curso e sobre o pagamento de bolsas;

o) garan r a permanente atualização dos dados de todos os bolsistas no 
Sisindígena e no SGB, comunicando o cialmente à SECADI/MEC alterações cadastrais 
efe vadas, subs tuições ou desistências, com a respec va jus ca va;

p) cer car os orientadores de estudo, os formadores e os professores 
cursistas que concluírem a formação con nuada; e

q) manter arquivada toda a documentação comprobatória e toda infor-
mação produzida, per nentes aos controles da execução dos Saberes Indígenas na Es-
cola, para veri cação periódica pelo MEC, pelo FNDE e por qualquer órgão de controle 
interno ou externo do Governo Federal.

CAPÍTULO V
DO PAGAMENTO DE BOLSAS AOS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO CONTINUADA

Art. 11 – A tulo de bolsa de estudo e pesquisa, os par cipantes da for-
mação con nuada de professores da educação indígena perceberão os seguintes va-
lores:

I – coordenador-geral de formação da IES: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 
reais);

II – coordenador adjunto: R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais);
III – supervisor da formação junto à IES: R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais);
IV – formador: R$ 1.100,00 (mil e cem reais);
V – orientador de estudo: R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais);
VI – coordenador da ação Saberes Indígenas na Escola, vinculado às se-

cretarias de educação do Distrito Federal, dos estados e às prefeituras: R$ 765,00 (se-
tecentos e sessenta e cinco reais); e

VII – professor cursista vinculado às escolas indígenas: R$ 200,00 (duzen-
tos reais).
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Parágrafo único – As bolsas concedidas pelo MEC aos docentes e pro s-
sionais do magistério, par cipantes da formação con nuada de professores que atuam 
na educação básica em escolas indígenas, serão pagas pelo FNDE com base no que 
determina a Lei nº 12.801/2013, bem como a Lei nº 11.273/2006, e de acordo com 
as portarias norma zadoras nelas baseadas, com base no encaminhamento das soli-
citações de pagamento pela SECADI/MEC, por intermédio de sistemas informa zados.

Art. 12 – Para fazer jus ao pagamento de bolsas durante a formação con-
nuada de professores da educação indígena no âmbito da ação Saberes Indígenas na 

Escola, os bolsistas deverão apresentar os pré-requisitos e desempenhar mensalmente 
as atribuições de cada uma das categorias previstas, de acordo com o estabelecido nos 
arts. 13 a 25 desta Portaria.

Art. 13 – O coordenador-geral da formação con nuada de professores da 
educação indígena na IES será indicado pelo dirigente máximo da Ins tuição e deverá 
atender aos seguintes pré-requisitos cumula vos:

I – ser professor efe vo da IES;
II – ter experiência na área de formação de professores indígenas; e
III – possuir tulação de mestre ou doutor.
Parágrafo único – O coordenador-geral deverá encaminhar ao gestor na-

cional da ação Saberes Indígenas na Escola, na SECADI/MEC, por intermédio do Sisindí-
gena, seu Termo de Compromisso de Bolsista, devidamente assinado e homologado pelo 
dirigente máximo da sua IES e cópia do instrumento comprobatório de sua designação.

Art. 14 – Cabe ao coordenador-geral da IES as seguintes atribuições:
a) ar cular e monitorar o conjunto das a vidades necessárias ao desen-

volvimento da formação realizada pela IES, tanto junto aos orientadores de estudo das 
redes públicas, quanto ao trabalho destes junto aos professores cursistas que atuam 
nos anos iniciais da educação básica em escolas indígenas;

b) encaminhar à SECADI/MEC, por intermédio do Sisindígena, cópia de 
seu Termo de Compromisso, devidamente assinado e homologado pelo dirigente máxi-
mo da IES, e a portaria ou outro ato administra vo que o designou para exercer a fun-
ção, para que estes sejam registrados nos sistemas informa zados do MEC e do FNDE;

c) coordenar ações pedagógicas, administra vas e nanceiras, responsa-
bilizando-se pela tomada de decisões de caráter administra vo e logís co, incluindo a 
gerência dos materiais e a garan a da infraestrutura necessária para o desenvolvimen-
to da formação realizada pela IES;

d) selecionar o coordenador-adjunto;
e) coordenar e supervisionar o processo de seleção de todos os bolsistas 

da ação, à exceção dos coordenadores distrital, estaduais e municipais;
f) organizar a equipe técnico-pedagógica que será responsável pela im-

plementação da formação realizada na IES, supervisionando suas a vidades;
g) coordenar a elaboração dos projetos e planos de trabalho da formação 

e encaminhá-los à SECADI/MEC;
h) solicitar mensalmente o pagamento de bolsa ao coordenador-adjunto;
i) assegurar dedignidade e correção ao cadastramento de seus dados 

pessoais, bem como aos dados dos coordenadores-adjuntos registrados no Sisindígena;
j) solicitar mensalmente, por intermédio do Sisindígena, os pagamentos 

de bolsas dos coordenadores-adjuntos que zerem jus à bolsa no período de referên-
cia, responsabilizando-se pela veracidade e dedignidade das solicitações;
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k) garan r, juntamente com os coordenadores-adjuntos, a imediata subs-
tuição de formadores e orientadores de estudo que sofram qualquer impedimento no 

decorrer da formação, registrando-a no Sisindígena;
l) elaborar e encaminhar, por intermédio do Sisindígena, relatórios par-

ciais e nal das a vidades da formação realizada pela IES;
m) par cipar ou fazer-se representar nas reuniões técnicas da formação 

realizada pela IES;
n) coordenar o processo de cer cação dos professores orientadores de 

estudo e dos professores cursistas;
o) responsabilizar-se pela organização da prestação de contas dos re-

cursos recebidos para nanciar a formação realizada pela IES, conforme a legislação 
vigente; e

p) incumbir-se, na condição de pesquisador, de desenvolver, adequar e 
sugerir modi cações na metodologia de ensino adotada, bem como conduzir análises 
e estudos sobre o desempenho da ação.

Art. 15 – O coordenador-adjunto será selecionado pelo coordenador-
-geral da IES dentre os pro ssionais que reúnam, no mínimo, os seguintes requisitos 
cumula vos:

I – ter experiência na área de formação de professores indígenas; e
II – possuir tulação de especialista, mestre ou doutor.

Art. 16 – Cabe ao coordenador-adjunto as seguintes atribuições:
a) coordenar a implementação da formação realizada pela IES e as ações 

de suporte tecnológico e logís co;
b) organizar, em ar culação com as secretarias de educação, os encon-

tros presenciais, as a vidades pedagógicas, o calendário acadêmico e administra vo, 
dentre outras a vidades necessárias à realização da formação realizada pela IES;

c) exercer a coordenação acadêmica da formação realizada pela IES;
d) homologar os cadastros dos supervisores, formadores, coordenadores 

das secretarias de educação, orientadores de estudo e professores cursistas no Sisndí-
gena e no SGB;

e) indicar ao coordenador-geral da IES a manutenção ou o desligamento 
de bolsistas;

f) assegurar, juntamente com o coordenador-geral, a imediata subs tui-
ção de bolsistas que tenham qualquer impedimento no decorrer do curso, registrando-
-a no Sindígena e no SGB;

g) solicitar, ao longo do curso e por intermédio do Sisindígena, o paga-
mento mensal de bolsa ao supervisor da formação, aos formadores, orientadores de 
estudo, aos professores cursistas vinculados às escolas indígenas e ao (s) coordenador 
(S) da ação nas secretarias de educação ou prefeituras atendidas pela IES, que tenham 
desempenhado adequadamente suas atribuições;

h) incumbir-se, na condição de pesquisador, de desenvolver, adequar e 
sugerir modi cações na metodologia de ensino adotada, bem como conduzir análises e 
estudos sobre a implementação da formação, divulgando seus resultados; e

i) subs tuir o coordenador-geral nos impedimentos deste.

Art. 17 – O supervisor da formação na IES será escolhido em processo de 
seleção público e transparente, respeitando-se os prérequisitos estabelecidos para a 
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função quanto à formação e à experiência exigidas, dentre candidatos que reúnam, no 
mínimo, as seguintes caracterís cas cumula vas:

I – ter experiência de trabalho com povo (s) indígena (s);
II – possuir tulação de graduado ou especialista; e
III – ter preferencialmente formação em áreas correlatas aos eixos do 

Programa.

Art. 18 – Cabe ao supervisor da formação na IES as seguintes atribuições:
a) apoiar o coordenador-adjunto na coordenação acadêmica da forma-

ção dos orientadores de estudo, realizando o acompanhamento das a vidades didá -
co-pedagógicas dos formadores;

b) coordenar e acompanhar as a vidades pedagógicas de capacitação e 
supervisão dos orientadores de estudo;

c) assegurar-se de que todos os orientadores de estudo selecionados, 
bem como os professores cursistas tenham assinado o Termo de Compromisso do Bol-
sista;

d) averiguar mensalmente o preenchimento integral dos dados cadas-
trais dos orientadores de estudo e dos professores cursistas, para que possam receber 
as bolsas a que zerem jus;

e) acompanhar a formação dos orientadores de estudo, propiciando con-
dições que favoreçam um ambiente de aprendizagem adequado, bem como mecanis-
mos que assegurem o cumprimento do cronograma de implementação;

f) acompanhar o andamento da formação e relatar ao coordenador-ad-
junto e ao coordenador-geral os problemas enfrentados pelos cursistas; e

g) reunir-se sistema camente com os coordenadores da ação das secre-
tarias de educação e prefeituras, visando acompanhar a formação dos orientadores de 
estudos e dos professores cursistas.

Art. 19 – Os formadores que atuarão na ação Saberes Indígenas na Escola 
poderão ser especialistas indígenas ou pro ssionais da área.

§ 1º - Os especialistas indígenas serão indicados por suas comunidades 
em vista do domínio dos conhecimentos necessários ao desenvolvimento da formação 
continuada.

§ 2º - Os formadores não indígenas serão selecionados em processo 
público e transparente, dentre candidatos que reúnam, no mínimo e cumulativamente, 
os seguintes pré-requisitos de formação e experiência:

I – ter experiência comprovada na área de formação de professores para 
atuarem em escolas indígenas;

II – ter formação em áreas correlatas aos eixos do Programa;
III – ter capacidade de elaborar materiais didá cos para uso nas escolas 

indígenas e materiais pedagógicos para uso dos professores cursistas;
IV – possuir tulação de graduação, especialista, mestre ou doutor; e
V – no caso de formador que se dedique especialmente à pesquisa meto-

dológica, é necessário ter experiência de trabalho junto a povo indígena.

Art. 20 – Cabe ao formador, na qualidade de ministrante de curso, as 
seguintes atribuições:

a) responsabilizar-se, em conjunto com o supervisor e com orientadores 
de estudo das redes públicas, pela elaboração dos planos de curso;
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b) desenvolver metodologicamente os conteúdos necessários às a vida-
des de formação dos orientadores de estudo;

c) elaborar, em conjunto com o supervisor e com os orientadores de es-
tudo, os materiais didá cos e pedagógicos necessários ao curso;

d) responder pelo processo de produção e reprodução dos materiais di-
dá cos e pedagógicos desenvolvidos;

e) planejar e avaliar as a vidades de formação dos orientadores de es-
tudo;

f) ministrar a formação aos orientadores de estudo;
g) monitorar a frequência e a par cipação dos orientadores de estudos;
h) planejar, em conjunto com os orientadores de estudo, as a vidades 

forma vas a serem desenvolvidas junto aos professores cursistas que atuam nas esco-
las indígenas;

i) elaborar, colabora vamente com os orientadores de estudo, materiais 
didá cos e pedagógicos de apoio às a vidades de formação dos professores cursistas;

j) acompanhar as a vidades dos professores orientadores de estudo jun-
to aos professores cursistas;

k) acompanhar as a vidades de formação ministradas pelos orientado-
res de estudo, junto aos professores cursistas, para garan r a adequada inserção dos 
materiais didá cos e pedagógicos produzidos de acordo com o cronograma previsto 
para as a vidades;

l) incumbir-se de acompanhar as a vidades de formação dos orientadores 
de estudo e destes junto aos professores cursistas, produzindo análises e estudos que 
visem desenvolver, adequar e sugerir modi cações na metodologia adotada, divulgando 
junto aos par cipantes da formação, às secretarias de educação, prefeituras, à SECADI/
MEC e aos demais interessados, os resultados dos estudos e análises desenvolvidas;

m) organizar os seminários ou encontros com os orientadores de estudo 
para acompanhamento e avaliação da formação ministrada por estes junto aos profes-
sores cursistas;

n) analisar e discu r com os professores orientadores de estudo os rela-
tórios de formação elaborados por eles;

o) elaborar e encaminhar ao supervisor da formação os relatórios dos 
encontros presenciais;

p) analisar, em conjunto com os orientadores de estudo, os relatórios das 
turmas de professores cursistas e orientar os encaminhamentos;

q) encaminhar a documentação necessária para a cer cação dos pro-
fessores orientadores de estudo e dos professores cursistas; e

r) acompanhar o desempenho das a vidades de formação previstas para 
os orientadores de estudo sob sua responsabilidade, informando o supervisor sobre 
eventuais ocorrências que inter ram no pagamento da bolsa no período.

Art. 21 – O orientador de estudo será escolhido em processo de seleção 
público e transparente, respeitando-se os pré-requisitos estabelecidos quanto à forma-
ção e à experiência exigidas, dentre candidatos que reúnam, no mínimo, as seguintes 
caracterís cas cumula vas:

I – ser professor vinculado à escola indígena da rede de ensino, com ex-
periência na educação básica;

II – ter par cipado de cursos de formação de professores para atuarem 
em escolas indígenas; e
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III – ter disponibilidade para dedicar-se ao curso e à formação junto aos 
professores cursistas vinculados às escolas indígenas.

Art. 22 – Cabe ao orientador de estudo as seguintes atribuições:
a) par cipar dos encontros presenciais, alcançando no mínimo 75% (se-

tenta e cinco por cento) de presença;
b) ministrar a formação aos professores cursistas em sua comunidade ou 

polo de formação;
c) planejar e avaliar os encontros de formação junto aos professores cur-

sistas;
d) acompanhar a prá ca pedagógica dos professores cursistas;
e) avaliar os professores cursistas quanto à frequência, à par cipação e 

ao desenvolvimento de sua prá ca de ensino;
f) analisar os relatórios das turmas de professores cursistas e orientar seu 

encaminhamento;
g) manter registro de a vidades dos professores cursistas em suas tur-

mas; e
h) apresentar ao núcleo os relatórios pedagógico e gerencial das a vida-

des referentes à formação dos professores cursistas.

Art. 23 – O coordenador da ação Saberes Indígenas na Escola nas secre-
tarias de educação do Distrito Federal, dos estados e nas prefeituras municipais será 
indicado pelo dirigente máximo do órgão entre os pro ssionais que reúnam, no míni-
mo, as seguintes caracterís cas cumula vas:

I – ser servidor da secretaria de educação;
II – ter experiência na coordenação de projetos ou programas federais;
III – possuir conhecimentos sobre a rede de escolas indígenas e sobre 

professores que atuam nas escolas indígenas; e
IV – ter familiaridade com as tecnologias da informação e da comunicação.

Art. 24 – Cabe ao coordenador da ação no estado, no Distrito Federal ou 
no município as seguintes atribuições:

a) dedicar-se ao acompanhamento e ao monitoramento da efe va reali-
zação das ações de formação dos orientadores de estudo e dos professores cursistas, 
atuando como gestor local;

b) monitorar a realização dos encontros presenciais ministrados pelos 
professores formadores junto aos professores cursistas;

c) apoiar a (s) IES (s) na organização do calendário acadêmico, na de ni-
ção das comunidades ou polos de formação e na adequação das instalações sicas para 
a realização dos encontros presenciais;

d) ar cular-se com os gestores escolares e coordenadores pedagógicos 
visando ao fortalecimento da formação con nuada de professores vinculados a escolas 
indígenas;

e) manter canal de comunicação permanente com os Conselhos de Edu-
cação, visando disseminar as ações de formação e encaminhar eventuais demandas 
junto à sua secretaria de educação e à SECADI/MEC;

f) reunir-se regularmente com o tular da secretaria de educação para 
avaliar a implementação da ação e implantar as medidas corre vas eventualmente ne-
cessárias; e
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g) propor e coordenar ar culações entre as a vidades da ação e outros 
programa de formação de professores, vinculados às escolas indígenas, implementa-
dos pelas secretarias de educação em comum acordo com a equipe de coordenação 
da ação nas IES.

§ 1º - É vedada a designação de qualquer dirigente das redes estaduais, 
distrital e municipais de educação para atuar como coordenador da ação Saberes 
Indígenas na Escola.

§ 2º - Na hipótese de a secretaria ou prefeitura não conseguirem 
selecionar um profissional com o perfil requerido ou com disponibilidade para assumir 
a coordenação da ação Saberes Indígenas na Escola entre os servidores de seu quadro, 
poderá, excepcionalmente, indicar profissional contratado ou com vínculo de trabalho 
temporário.

§ 3º - Caso o coordenador da ação selecionado já seja bolsista de outro 
programa de formação de professores para a educação básica, implementado pelo 
MEC, embora não possa acumular o recebimento de bolsas, poderá assumir a função 
desde que tenha efetiva disponibilidade para acumular suas atribuições regulares com 
as responsabilidades assumidas nos programas de formação.

§ 4º - Na hipótese do parágrafo anterior, o bolsista fará jus ao recebimento 
da bolsa de maior valor.

Art. 25 – O professor cursista é o regente de turmas dos anos iniciais da 
educação básica em escolas indígenas, a quem cabem as seguintes atribuições:

a) dedicar-se aos obje vos da ação;
b) par cipar dos encontros presenciais com seu(s) orientador (S) de estu-

do, alcançando no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de presença;
c) realizar em sala de aula as a vidades planejadas nos encontros de for-

mação ministrados pelo orientador de estudo, registrando os sucessos e as di culda-
des, para debatê-los nos encontros posteriores;

d) colaborar com as discussões pedagógicas relacionadas aos materiais 
e à formação; e

e) avaliar o trabalho de formação desenvolvido por seu(s) orientador de 
estudos.

Art. 26 – O atendimento aos requisitos estabelecidos nos arts. 13 a 25 
desta Portaria é de responsabilidade de cada ente federa vo, podendo o MEC, o FNDE 
ou os órgãos de controle do Governo Federal, a qualquer tempo, solicitar esclarecimen-
tos ou documentos comprobatórios do cumprimento de tais requisitos.

Art. 27 – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

C  R  R T   T
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stabelece os critérios para apoiar nanceiramente, em caráter suplementar e 
voluntário, as redes p blicas de educa o básica dos stados, unic pios e istrito 

Federal, no mbito do lano de ões r culadas  R, quanto  dimens o de 
nfraestrutura F sica

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Cons tuição da República Federa va do Brasil de 1988 – arts. 208, 211, §1º;
Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007;
Medida Provisória nº 562, de 20 de março de 2012;
Resolução CD/FNDE nº 14, de 8 de junho de 2012.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL 
DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 7º, § 1º, da Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, e pelos 
arts. 4º, § 2º, e 14 do Anexo I do Decreto n.º 7.691, de 2 de março de 2012, publicado 
no D.O.U. de 6 de março de 2012, e pelos arts. 3º, inciso I, alíneas “a  e “b ; 5º, caput; 
e 6º, inciso VI, do Anexo da Resolução nº 31, de 30 de setembro de 2003, publicada 
no D.O.U. de 2 de outubro de 2003, neste ato representado conforme deliberado 
na Reunião Extraordinária do Conselho Delibera vo do FNDE realizada no dia 31 de 
maio de 2012, e,

CONSIDERANDO o impera vo de conferir uniformidade nas transferên-
cias de recursos aos entes públicos estaduais e municipais para ampliar a e ciência e a 
transparência no uso dos recursos,

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer as orientações e diretri-
zes para operacionalização da assistência nanceira no âmbito da Educação Básica por 
intermédio do PAR,

CONSIDERANDO a necessidade de contribuir para a melhoria das con-
dições de acesso dos alunos da educação básica a equipamentos de qualidade que 
garantam a sua permanência na escola,

RESOLVE “AD REFERENDUM :

Art. 1º. Estabelecer os critérios técnicos para a assistência nanceira aos 
Estados, Municípios e ao Distrito Federal no âmbito do Plano de Ações Ar culadas – 
PAR, para a realização de obras e serviços de engenharia.

Parágrafo único. As normas estabelecidas na Resolução CD/FNDE nº 14, 
de 8 de junho de 2012 serão aplicadas de forma complementar ao estabelecido nesta 
resolução.

Art. 2º. A assistência de que trata o ar go anterior será concedida ex-
clusivamente aos entes federados que tenham elaborado seu PAR, e o subme do à 
aprovação do Comitê Estratégico do PAR, além ter validado o Termo de Compromisso, 
Anexo I, no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério 
da Educação - SIMEC, e que tenham os seus projetos técnicos de engenharia aprovados 
pelo FNDE.
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Art. 3º. Aos agentes cabem as seguintes responsabilidades:
I - ao Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação 

Básica: 
a) formular as polí cas e diretrizes do PAR no âmbito da Educação Básica;
b) orientar os municípios, os estados e o Distrito Federal quanto à exe-

cução da polí ca pedagógica necessária para o funcionamento das unidades escolares.
c) realizar a análise rela va ao mérito das propostas e encaminhá-las ao 

FNDE, solicitando sua execução.
II - ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação: 
a) efetuar as transferências nanceiras do Programa, referentes às ações 

de Infraestrutura e Recursos Pedagógicos, a par r de análise nanceira, com base 
na legislação vigente e disponibilidade orçamentária, considerando a análise de mérito 
da SEB/MEC;

b) elaborar e divulgar manual de orientações técnicas referentes à cons-
trução, ampliação e reforma de unidades escolares e execução de serviços de enge-
nharia;

c) avaliar e aprovar os projetos técnicos apresentados por municípios, 
estados e pelo Distrito Federal;

d) acompanhar a execução das ações pactuadas nos Termos de Compro-
misso a par r das informações inseridas no SIMEC pelos entes federados ou por meio 
de visitas in loco;

e) proceder à abertura de conta corrente especí ca, em agência de ins -
tuições nanceiras o ciais federais indicada pelos entes, para a transferência aos mu-
nicípios, estados e ao Distrito Federal dos recursos nanceiros des nados ao custeio 
das ações de infraestrutura no âmbito do PAR e efetuar os repasses desses recursos;

f) suspender os pagamentos a municípios, estados e ao Distrito Federal 
sempre que ocorrerem situações que jus quem a medida;

g) monitorar a execução sico- nanceira dos recursos transferidos à con-
ta do Programa;

h) analisar os custos propostos para as obras, em consonância com os 
referenciais do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 
– SINAPI, man do e divulgado, na internet, pela Caixa Econ mica Federal e pelo IBGE;

i) monitorar a movimentação das contas correntes recebedoras dos re-
cursos transferidos pela Autarquia;

j) pra car todos e quaisquer outros atos, no limite de sua competência 
ins tucional, para assegurar a e ciente gestão dos resultados e o cumprimento do Pro-
grama;

k) receber e analisar a prestação de contas dos recursos transferidos aos 
municípios, estados e ao Distrito Federal, do ponto de vista da execução sico- nancei-
ra, na forma da Resolução nº 02, de 18 de janeiro de 2012.

III - aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal: 
a) elaborar o PAR a par r do diagnós co da situação educacional, de 

acordo com o padrão estabelecido para o programa, disponível no sí o eletr nico do 
MEC (h p://simec.mec.gov.br);

b) preencher e enviar os formulários disponibilizados no sistema SIMEC, 
módulo PAR, indicando as ações de infraestrutura sica referentes às obras e serviços 
de engenharia, com os respec vos quan ta vos para atendimento.

c) submeter o PAR à aprovação do MEC e do FNDE nas instâncias respec-
vas, técnica e nanceira; 
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d) aceitar o Termo de Compromisso com o respec vo cronograma de 
execução, no endereço eletr nico h p://simec.mec.gov.br, u lizando a senha forneci-
da ao ente federado;

e) executar os recursos nanceiros recebidos do FNDE/MEC à conta do 
PAR de acordo com os projetos técnicos aprovados pelo FNDE, observando os critérios 
de qualidade técnica que atendam às determinações da Associação Brasileira de Nor-
mas Técnicas (ABNT), os prazos e os custos previstos;

f) u lizar os recursos nanceiros transferidos pelo FNDE/MEC exclusiva-
mente no cumprimento do objeto pactuado no Termo de Compromisso e dentro do 
prazo estabelecido;

g) indicar pro ssional devidamente habilitado, da área de Engenharia Ci-
vil ou Arquitetura, para exercer as funções de scalização da(s) obra(s), com emissão 
da respec va Anotação de Responsabilidade Técnica (ART/CREA);

h) responsabilizar-se, com recursos próprios: 
1. pela implementação de obras e serviços de terraplenagem e conten-

ções (sondagens, movimentação de terras - corte/aterro de terras, compactação, mu-
ros de arrimo, elaboração de talude, sistema de drenagem pluvial etc.);

2. pela implantação do empreendimento, conforme projeto técnico 
aprovado pelo FNDE, no caso de construções e ampliações envolvendo serviços de cer-
camento do terreno, paisagismo, calçadas internas e demais serviços complementares 
necessários para o funcionamento do prédio escolar.

i) garan r, com recursos próprios, a conclusão da(s) obra(s) pactuada(s) 
no Termo de Compromisso e sua entrega à população, no caso de os valores transferi-
dos se revelarem insu cientes para a conclusão da(s) obra(s);

j) cien car mensalmente o FNDE sobre a aplicação dos recursos e a 
consecução do objeto conforme o previsto, por meio do preenchimento dos dados e 
informações a respeito das obras e serviços de engenharia no Módulo de Monitora-
mento de Obras do SIMEC (Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
do Ministério da Educação), no endereço eletr nico h p://simec.mec.gov.br;

k) realizar licitações para as contratações necessárias à execução da(s) 
obra(s) e serviços de engenharia, obedecendo à legislação vigente e observando que 
os preços unitários de materiais e serviços u lizados não sejam superiores à mediana 
daqueles constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Constru-
ção Civil – SINAPI, man do pela Caixa Econ mica Federal;

l) executar as obras no terreno ou na unidade escolar pactuadas no Ter-
mo de Compromisso, não sendo autorizada alteração do local que receberá as benfei-
torias, salvo em caso excepcional a ser avaliado pelo FNDE;

m) assegurar e destacar obrigatoriamente a par cipação do Governo Fe-
deral e do FNDE em toda e qualquer ação, promocional ou não, relacionada com a exe-
cução do objeto pactuado, obedecendo ao modelo-padrão estabelecido, bem como 
apor a marca do Governo Federal em placas de iden cação da(s) obra(s) custeada(s) 
com os recursos transferidos à conta do PAR, obedecendo ao que está disposto na 
Instrução Norma va nº 2, de 12 de dezembro de 2009, da Secretaria de Comunicação 
de Governo e Gestão Estratégica da Presidência da República;

n) submeter-se às orientações expedidas pelo Governo Federal acerca 
das condutas vedadas no período eleitoral;
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o) manter atualizada a escrituração contábil especí ca dos atos e fatos 
rela vos à execução do Termo de Compromisso pactuado, para ns de scalização, 
de acompanhamento e de avaliação dos resultados ob dos;

p) permi r ao FNDE o acompanhamento da execução da(s) obra(s), for-
necendo as informações e os documentos relacionados à execução do objeto no que 
se refere ao exame da documentação;

q) permi r o livre acesso aos órgãos de controle e ao FNDE, a todos os 
atos administra vos e aos registros dos fatos relacionados direta ou indiretamente com 
o objeto pactuado;

r) prestar esclarecimentos sobre a execução sica e nanceira do Progra-
ma, sempre que solicitado pelo FNDE/MEC, pela SEB/MEC, pelos órgãos de controle, 
pelo Ministério Público ou por órgão ou en dade com competência para esse m;

s) prestar contas ao FNDE/MEC dos recursos recebidos, de acordo com o 
disposto nesta resolução;

t) lavrar o termo de aceitação de ni va da obra e registrá-lo no Módulo 
de Monitoramento de Obras no SIMEC; e,

u) memi r os documentos comprobatórios das despesas em nome do 
município, do estado ou do Distrito Federal, com a iden cação do FNDE/MEC e do 
Programa e do Termo de Compromisso e arquivar as vias originais em sua sede, ainda 
que u lize serviços de contabilidade de terceiros, juntamente com os documentos de 
prestação de contas previstos nesta resolução, pelo prazo de vinte anos, contados da 
data da aprovação da respec va prestação de contas ou do julgamento da Tomada de 
Contas Especial pelo Tribunal de Contas da União (TCU), quando for o caso.

Art. 4º. As transferências de recursos de que trata o caput do ar go 9º, 
serão realizadas de acordo com a disponibilidade nanceira e o cronograma estabele-
cido no Termo de Compromisso rmado, para as ações referentes às obras e serviços 
de engenharia.

Art. 5º. Os projetos execu vos padronizados para a construção das uni-
dades escolares serão fornecidos pelo FNDE, podendo ser consultados no sí o eletr -
nico www.fnde.gov.br.

Parágrafo único. Os municípios, estados e o Distrito Federal poderão 
apresentar projetos arquitet nicos próprios, para aprovação do FNDE, desde que aten-
dam aos critérios técnicos estabelecidos.

Art. 6º. Municípios, estados e Distrito Federal interessados na constru-
ção de unidades escolares e realização de serviços de engenharia, no âmbito do Plano 
de Ações Ar culadas - PAR, deverão cadastrar seus projetos exclusivamente por meio 
eletr nico, no Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação, no 
endereço eletr nico h p://simec.mec.gov.br, u lizando para tanto a senha de acesso 
do Plano de Ações Ar culadas (PAR).

§1º Todos os dados e documentos técnicos necessários à análise dos 
projetos dos entes federados deverão ser preenchidos e fornecidos ao FNDE eletroni-
camente, por meio do SIMEC.

§2º Os dados e documentos eletr nicos inseridos e gerados no SIMEC 
carão arquivados em banco de dados especí co, gerido pelo FNDE/MEC, a disposição 

dos entes federados e dos órgãos de controle interno e externo.
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Art. 7º. A assistência nanceira somente será concedida após a aprova-
ção técnica de engenharia, realizada pelo FNDE, do(s) projeto(s) cadastrado(s) no SI-
MEC pelos municípios, estados e pelo Distrito Federal.

Parágrafo único - A transferência de recursos de que trata esse ar go 
será feita mediante o depósito em conta corrente especí ca, aberta e man da exclu-
sivamente em ins tuições nanceiras o ciais federais com as quais o FNDE mantenha 
parceria, conforme cronograma estabelecido nos termos de compromisso.

Art. 8º. Os recursos a serem repassados pelo FNDE deverão ser aplica-
dos, exclusivamente, para a construção das unidades escolares e realização de serviços 
de engenharia, conforme planilhas orçamentárias dos projetos tecnicamente aprova-
dos no SIMEC pelo FNDE.

Art. 9º. Os recursos para execução da(s) obra(s) serão transferidos em 
parcelas, de acordo com a execução de cada obra individualmente, da seguinte forma:

I - 40% do valor da(s) obra(s) após aceitação do Termo de Compromisso;
II - 30% do valor da(s) obra(s) após o registro da ordem de serviço emi da 

ao contratado comprovada por meio da anexação do documento no SIMEC;
III - 25% do valor da(s) obra(s) quando o ente comprovar por meio da 

inserção de relatório de vistoria técnica no SIMEC o a ngimento mínimo de 30% de 
execução sico- nanceira;

IV - 25 % do valor da(s) obra(s) quando o ente comprovar por meio da 
inserção de relatório de vistoria técnica no SIMEC o a ngimento mínimo de 60% de 
execução sico- nanceira.

Parágrafo único: Os recursos serão transferidos obedecendo ao anda-
mento de cada uma das parcelas da obra, podendo haver vários repasses para um 
mesmo Termo de Compromisso.

Art. 10. Os entes federados bene ciários dos recursos para construção 
de unidades escolares e para a realização de serviços de engenharia no âmbito do PAR 
deverão nalizar as obras, objeto do Termo de Compromisso pactuado, no prazo de 
execução que começará sua contagem a par r do recebimento da primeira parcela.

 
ESPECÍFICA DO PROGRAMA

Art. 11. Os recursos nanceiros de que trata esta Resolução serão credi-
tados, man dos e geridos em conta corrente especí ca, a ser aberta pelo FNDE/MEC, 
exclusivamente em ins tuições nanceiras o ciais federais com as quais mantenha 
parceria, indicada pelos municípios, estados e pelo Distrito Federal.

§ 1º. A conta corrente aberta na forma estabelecida no caput deste ar -
go cará bloqueada para movimentação até que o representante legal dos municípios, 
estados e Distrito Federal compareça à agência do Banco onde a conta foi aberta e 
proceda à entrega e à chancela dos documentos necessários à sua movimentação, de 
acordo com as normas bancárias vigentes.

§ 2º. Os recursos da conta corrente especí ca deverão ser des nados 
somente ao pagamento de despesas das ações previstas no Termo de Compromisso 
e para aplicação nanceira, que deverão ser movimentados exclusivamente por meio 
eletr nico, no qual seja devidamente iden cada a tularidade das contas correntes 
de executores, fornecedores ou prestadores de serviços, des natários dos recursos u -
lizados pelos municípios, estados e Distrito Federal, para a execução das ações, sendo 
proibida a u lização de cheques, conforme dispõe o Decreto nº 7.507/2011.
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§ 3º. Nos termos do Acordo de Cooperação Mútua, rmado entre o 
FNDE/MEC e a ins tuição nanceira o cial federal, disponível no sí o www.fnde.gov.
br, não serão cobradas tarifas bancárias pela manutenção e movimentação das contas 
correntes abertas nos termos desta Resolução.

§ 4º. A iden cação de incorreções na abertura das contas correntes 
faculta ao FNDE/MEC, independentemente de autorização dos municípios, estados e 
Distrito Federal, solicitar ao Banco o seu encerramento e os conseqüentes bloqueios, 
estornos e/ou transferências bancárias indispensáveis à regularização da incorreção.

§ 5º. Enquanto não u lizados pelos municípios, estados e Distrito Fede-
ral, os recursos transferidos deverão ser obrigatoriamente aplicados em caderneta de 
poupança aberta especi camente para essa nalidade, quando a previsão do seu uso 
for igual ou superior a um mês, e em fundo de aplicação nanceira de curto prazo ou 
em operação de mercado aberto, lastreada em tulos da dívida pública federal, se a 
sua u lização ocorrer em prazo inferior a um mês.

§ 6º. As aplicações nanceiras de que trata o parágrafo anterior deverão 
ocorrer na mesma conta corrente e ins tuição bancária em que os recursos nanceiros 
foram creditados pelo FNDE/MEC.

§ 7º. O produto das aplicações nanceiras deverá ser computado a crédito 
da conta corrente especí ca dos municípios, estados e Distrito Federal e aplicado exclusi-
vamente no custeio do objeto do Termo de Compromisso pactuado, o qual cará sujeito 
às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

§ 8º. A aplicação nanceira em conta do po caderneta de poupança não 
desobriga os municípios, os estados e o Distrito Federal de efetuarem as movimenta-
ções nanceiras exclusivamente por intermédio da conta corrente aberta pelo FNDE/
MEC e por meio eletr nico.

§ 9º. O FNDE poderá suspender a liberação das parcelas previstas e de-
terminar à ins tuição nanceira o cial a suspensão da movimentação dos valores da 
conta vinculada do ente federado, caso haja descumprimento do Termo de Compro-
misso, até a regularização da pendência e, caso isso não ocorra, o Termo de Compro-
misso poderá ser cancelado.

§ 10º. O FNDE/MEC divulgará em seu portal na internet, no endereço ele-
tr nico www.fnde.gov.br, os recursos nanceiros repassados à conta desta Resolução.

§ 11º. É obrigação dos municípios, dos estados e do Distrito Federal 
acompanhar os depósitos efetuados pelo FNDE/MEC na conta corrente especí ca, 
depósitos estes cujos valores estarão disponíveis para consulta na internet, no sí o 
eletr nico www.fnde.gov.br , de forma a possibilitar a execução tempes va das ações 
previstas nesta Resolução. 

§ 12º. Independentemente de autorização do tular da conta, o FNDE/
MEC obterá junto à ins tuição nanceira o cial na qual é man da a conta especí ca do 
Termo de Compromisso pactuado e divulgará mensalmente em seu portal na Internet, 
no endereço www.fnde.gov.br, os saldos e extratos da referida conta corrente, inclusive 
os de aplicações nanceiras, com a iden cação do domicílio bancário dos respec vos 
fornecedores ou prestadores de serviços, bene ciários dos pagamentos realizados.

Art. 12. As despesas com a execução das ações previstas nesta Resolução 
correrão por conta de dotação orçamentária consignada anualmente ao FNDE/MEC, -
cando restritas aos valores autorizados na ação especí ca, observando-se os limites de 
movimentação, empenho e pagamento da programação orçamentária e nanceira anual 
do governo federal, condicionada aos regramentos estabelecidos na LOA, LDO e no PPA.

Parágrafo único. A assistência nanceira de que trata esta Resolução de-
verá ser incluída no orçamento dos bene ciários dos recursos transferidos, sejam mu-
nicípios, estados ou o Distrito Federal, conforme dispõe a Lei nº 4.320/64.
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Art. 13. Os municípios, os estados e o Distrito Federal facultarão ao FNDE 
o estorno ou o bloqueio, conforme o caso, mediante solicitação direta ao banco, dos 
valores creditados na conta corrente especí ca, nas seguintes situações:

I - ocorrência de depósitos indevidos;
II - determinação do Poder Judiciário ou requisição do Ministério Público;
III - constatação de incorreções nos dados cadastrais das contas correntes; ou
IV - constatação de u lização irregular dos recursos transferidos.
Parágrafo único. Inexis ndo saldo su ciente na conta corrente para efe-

var o estorno ou o bloqueio de que trata o caput e não havendo repasses a serem 
efetuados, os municípios, estados e Distrito Federal bene ciários carão obrigados a 
res tuir os recursos ao FNDE, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento 
da no cação, corrigidos monetariamente na forma desta Resolução.

Art. 14. Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis e da obrigação 
de reparar os danos porventura existentes, em razão do não cumprimento das obri-
gações estabelecidas nesta Resolução, os municípios, os estados e o Distrito Federal 
deverão devolver ao FNDE os valores rela vos à:

a)não execução de parte ou de todo o objeto do termo de compromisso 
aceito;

b) não apresentação da prestação de contas, no prazo exigido;
c) u lização dos recursos em nalidade diversa da estabelecida no termo 

de compromisso; e,
d) na ocorrência de quaisquer irregularidades que caracterizem prejuízo 

ao erário.
§ 1º. As devoluções referidas no caput deverão ser atualizadas moneta-

riamente pela Taxa Referencial do Sistema Especial de liquidação e de Custódia (SELIC), 
acumulada mensalmente até o úl mo dia do mês anterior ao da devolução dos recur-
sos, acrescido esse montante de 1% (um por cento) no mês de efe vação da devolução 
dos recursos, conforme estabelece a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009.

§ 2º. A su ciência dos valores devolvidos para a suspensão da inadim-
plência será avaliada com base na taxa SELIC divulgada até a data em que foi realizado 
o recolhimento, e, quitação se dará com a su ciência do valor recolhido com base na 
taxa mês de recolhimento.

§ 3º. Transcorrido o prazo de quinze dias da publicação da nova taxa, sem 
a efe va quitação do débito, será registrada a inadimplência sem a prévia no cação 
ao responsável.

Art. 15. Os municípios, os estados e o Distrito Federal deverão res tuir ao 
FNDE os saldos nanceiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas ob das 
em aplicações nanceiras realizadas, no prazo improrrogável de sessenta dias a contar do 
término do prazo para execução do objeto previsto no termo de compromisso.

§ 1º. Caso a(s) obra(s) seja(m) concluída(s) em período inferior ao es -
pulado, o prazo referido no caput deste ar go será contado a par r da conclusão do 
objeto do Termo de Compromisso 

§ 2º. O FNDE poderá autorizar a reprogramação dos saldos remanescen-
tes mediante jus ca va fundamentada dos entes bene ciários.

Art. 16. Os municípios, estados e o Distrito Federal deverão efetuar as 
devoluções dos recursos nanceiros objeto do Termo de Compromisso, independente 
do fato gerador que lhes deram origem, em agências do Banco do Brasil S/A, mediante 
u lização de Guia de Recolhimento da União (GRU), disponível no sí o eletr nico www.
fnde.gov.br, na qual deverão ser indicados sua razão social e o seu CNPJ e ainda:
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se a devolução ocorrer no mesmo ano do repasse dos recursos e estes 
não forem decorrentes de Restos a Pagar inscritos pelo FNDE, os códigos 153173 no 
campo “Unidade Gestora , 15253 no campo “Gestão , 66666-1 no campo “Código de 
Recolhimento  e o código 212198034 no campo “Número de Referência ; ou

se a devolução for decorrente de Restos a Pagar inscritos pelo FNDE ou 
de repasse ocorrido em anos anteriores ao da emissão da GRU, os códigos 153173 no 
campo “Unidade Gestora , 15253 no campo “Gestão , 28850-0 no campo “Código de 
Recolhimento  e o código 212198034 no campo “Número de Referência .

Parágrafo único. Para ns do disposto nos incisos I e II do caput, consi-
dera-se ano de repasse aquele em que se der a emissão da respec va ordem bancária 
pelo FNDE/MEC, disponível no sí o www.fnde.gov.br.

Art. 17. Os valores referentes às devoluções de que trata o art. 16 deve-
rão ser registrados no SiGPC, ao qual deverá ser anexada uma via da respec va GRU, 
auten cada pelo agente nanceiro.

Art. 18. Os municípios, os estados e o Distrito Federal deverão arcar com 
eventuais despesas bancárias decorrentes das devoluções de que trata o art. 16 e po-
derão lançá-las na prestação de contas.

Art. 19. Os municípios, os estados e o Distrito Federal não poderão consi-
derar os valores transferidos no c mputo dos 25% (vinte e cinco por cento) de impostos 
e transferências devidos à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, por força do 
disposto no art. 212 da Cons tuição Federal.

V - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA

Art. 20. Os municípios, estados e o Distrito Federal deverão prestar con-
tas dos recursos recebidos à conta desta Resolução por meio do Sistema de Gestão de 
Prestação de Contas (SiGPC) até sessenta dias após o término do prazo limite pactuado.

Parágrafo único. Caso a(s) obra(s) seja(m) concluída(s) em período infe-
rior ao pactuado, a prestação de contas deverá ser apresentada ao FNDE sessenta dias 
após o término da(s) obra(s).

Art. 21. Deverão ser registradas no SiGPC informações rela vas à presta-
ção de contas dos recursos recebidos que sejam su cientes para a geração pelo sistema 
dos seguintes documentos:

I - demonstra vo Sinté co da Execução Físico-Financeira;
II - relação de pagamentos efetuados;
III - relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos 

da União;
IV - demonstra vo da execução da receita e despesa, evidenciando os 

recursos recebidos em transferências, os rendimentos auferidos da aplicação dos re-
cursos no mercado nanceiro e os saldos.

Art. 22. Os municípios, estados e o Distrito Federal deverão anexar ao 
SiGPC, de forma digitalizada, os seguintes documentos:

I - comprovante de recolhimento dos recursos, nos termos dos arts. 14 a 
16, quando for o caso;

II - despacho adjudicatário e homologação de licitações realizadas ou jus-
ca va para sua dispensa ou inexigibilidade, com o respec vo embasamento legal;
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III - cer dão atualizada do registro do(s) imóvel(is), onde será execu-
tado o objeto do Termo de Compromisso pactuado, comprovando a dominialidade 
do(s) terreno(s) em nome da en dade bene ciária, com a devida averbação da(s) 
edi cação(ões).

Art. 23. A prestação de contas apresentada em desacordo com o esta-
belecido nos ar gos anteriores não terá o seu recebimento registrado no sistema de 
Gestão de prestação de contas – SiGPC e a en dade constará como omissa no dever 
legal de prestar contas;

Art. 24. O gestor responsável pela prestação de contas que permi r, in-
serir ou zer inserir documentos ou declaração falsa ou diversa da que deveria ser 
inscrita, com o m de alterar a verdade sobre os fatos, será responsabilizado civil, penal 
e administra vamente.

Art. 25. O setor responsável pelo monitoramento de obras do FNDE emi-
rá no SiGPC parecer técnico conclusivo acerca do a ngimento das metas e da adequa-

ção das ações previstas no Termo de Compromisso.
Parágrafo Único. Na hipótese de parecer desfavorável quanto ao a ngi-

mento das metas ou da adequação das ações, o FNDE:
I - dará ciência ao município, ao estado ou ao Distrito Federal do resulta-

do do parecer e dos fatos mo vadores da rejeição da execução;
II - assinalará ao município, ao estado ou ao Distrito Federal o prazo má-

ximo de trinta dias, contados da data do recebimento da no cação, para correção do 
problema constatado ou devolução dos recursos impugnados.

Art. 26. Caso o SiGPC detecte irregularidades na análise nanceira da 
prestação de contas, o município, o estado ou o Distrito Federal terá o prazo máximo de 
trinta dias, contados da data da no cação, para sua regularização ou devolução dos 
recursos impugnados, conforme o caso.

§ 1º. Esgotado o prazo estabelecido no caput sem que o município, o 
estado ou o Distrito Federal regularize suas pendências, a prestação de contas não será 
aprovada pelo FNDE/MEC, sendo adotadas as medidas cabíveis para a recuperação dos 
créditos.

§ 2º. uando a prestação de contas não for apresentada até a data pre-
vista no art. 20, o FNDE/MEC assinalará o prazo de trinta dias para a sua apresentação 
ou o recolhimento do total dos recursos transferidos, atualizados nos termos dos art. 
14 a 16.

§ 3º. Caso o município, o estado ou o Distrito Federal não apresente a 
prestação de contas no prazo estabelecido no parágrafo anterior ou não regularize a 
pendências do inciso II do parágrafo único do art. 25 e a do art. 27, o FNDE/MEC ado-
tará as medidas cabíveis para a recuperação dos créditos.

Art. 27. uando o município, o estado ou o Distrito Federal não apresen-
tar ou não ver aprovada a sua prestação de contas por mo vo de força maior ou caso 
fortuito deverá apresentar as devidas jus ca vas, acompanhadas de documentação 
comprobatória, ao FNDE/MEC.

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

§ 2º. Na falta de prestação de contas ou da sua não aprovação, no todo 
ou em parte, por culpa ou dolo do gestor anterior, as jus ca vas a que se refere o 
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caput deste ar go deverão ser obrigatoriamente apresentadas pelo gestor que es ver 
no exercício do cargo, acompanhadas, necessariamente, de cópia auten cada de Re-
presentação protocolada junto ao respec vo órgão do Ministério Público, para adoção 
das providências cíveis e criminais da sua alçada.

§ 3º. É de responsabilidade do gestor sucessor a instrução obrigatória da 
Representação, nos moldes legais exigidos, a ser protocolizada no Ministério Público 
com, no mínimo, os seguintes elementos:

I - qualquer documento disponível referente à transferência dos recur-
sos, inclusive extratos da conta corrente especí ca do Programa;

II - relatório das ações empreendidas com os recursos transferidos;
III - quali cação do ex-gestor, inclusive com o endereço atualizado, se 

houver; e
IV - documento que comprove a situação atualizada quanto à adimplên-

cia do município, do estado ou do Distrito Federal perante o FNDE.
§ 4º. A Representação de que trata o §2º deste ar go dispensa o gestor 

atual de apresentar ao FNDE/MEC as cer dões rela vas ao prosseguimento da medida 
adotada.

§ 5º Na hipótese de não serem aceitas ou não serem apresentadas as 
jus ca vas de que trata este ar go, o FNDE/MEC instaurará a correspondente Toma-
da de Contas Especial em desfavor do gestor sucessor, na qualidade de co-responsável 
pelo dano causado ao erário, quando se tratar de omissão de prestação de contas.

Art. 28. Os critérios e os procedimentos a serem observados para o acei-
te do Termo de Compromisso, alteração ou reformulação das ações, repasse, serão 
tratados nos Termos de Compromissos, desde que, não colidam com as disposições 
con das nesta Resolução.

Art. 29. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se as disposições em contrário.

JOSÉ HENRI UE PAIM FERNANDES

_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou CG/SE:
Cons tuição Federal 25 do vol. 15;
Lei nº 5.537/68 à pág. 362 do vol. 1;
Lei nº 11.947/09 à pág. 35 do vol. 36;
Decreto nº 6.094/07à pág.68 do vol. 34;
Decreto nº 6.7.507/11 à pág. 54 do vol. 38;
Resolução CD/FNDE nº 31/03 à pág. 411 do vol. 30.

______________
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LEIS COMPLEMENTARES

LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14.12.2006
Ins tui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera 
disposi vos das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
da Lei nº 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar nº 63, de 11 de 
janeiro de 1990; e revoga as Leis nos 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de 
outubro de 1999

LEI COMPLEMENTAR  Nº 101, DE 04.05.2000
Estabelece normas de nanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 

scal e dá outras providências

DECRETOS-LEI E LEIS

DECRETO-LEI Nº 4.042, 22.01.1942
Reorganiza os Serviços da Diretoria do Imposto de Renda

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º.05.1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho

LEI Nº 1.079, DE 10.05.1950
De ne os crimes de responsabilidade e regula o respec vo processo de julgamento

LEI Nº 7.998, DE 11.01.1990
Regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, ins tui o Fundo de Am-
paro ao Trabalhador (FAT), e dá outras providências

LEI Nº 8.429, DE 2.06.1992
Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento 
ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública 
direta, indireta ou fundacional e dá outras providências

LEI Nº 9.452, DE 20.03.1997
Determina que as Câmaras Municipais sejam obrigatoriamente no cadas da liberação 
de recursos federais para os respec vos Municípios e dá outras providências

LEI Nº 10.216, 06.04.2001
Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 
redireciona o modelo assistencial em saúde mental
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LEI Nº 10.223, 15.05.2001
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, para dispor sobre a obrigatoriedade de 
cirurgia plás ca reparadora de mama por planos e seguros privados de assistência à 
saúde nos casos de mu lação decorrente de tratamento de câncer

LEI Nº 10.678, 23.05.2003
Cria a Secretaria Especial de Polí cas de Promoção da Igualdade Racial, da Presidência 
da República, e dá outras providências

LEI Nº 10.831, DE 23.12.2033 
Dispõe sobre a agricultura orgânica e dá outras providências

LEI Nº 11.346, DE 15.09.2006
Cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN com vistas em 
assegurar o direito humano à alimentação adequada e dá outras providências

LEI Nº 12.462, DE 04.08.2011
Ins tui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC; altera a Lei nº 10.683, 
de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e 
dos Ministérios, a legislação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e a legislação 
da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero); cria a Secretaria de 
Aviação Civil, cargos de Ministro de Estado, cargos em comissão e cargos de Controla-
dor de Tráfego Aéreo; autoriza a contratação de controladores de tráfego aéreo tempo-
rários; altera as Leis nos 11.182, de 27 de setembro de 2005, 5.862, de 12 de dezembro 
de 1972, 8.399, de 7 de janeiro de 1992, 11.526, de 4 de outubro de 2007, 11.458, de 
19 de março de 2007, e 12.350, de 20 de dezembro de 2010, e a Medida Provisória  
nº 2.185-35, de 24 de agosto de 2001; e revoga disposi vos da Lei nº 9.649, de 27 de 
maio de 1998.

LEI Nº 11.524, DE 24.09.2007
Dispõe sobre a u lização de recursos das exigibilidades de aplicação em crédito rural 
oriundos da poupança rural e dos depósitos a vista para nanciamentos des nados à 
liquidação de dívidas de produtores rurais ou suas coopera vas com fornecedores de 
insumos, rela vas às safras 2004/2005 e 2005/2006; altera as Leis nos 11.076, de 30 
de dezembro de 2004, e 11.322, de 13 de julho de 2006, 10.194, de 14 de fevereiro 
de 2001, 10.696, de 2 de julho de 2003, 7.827, de 27 de setembro de 1989, 8.427, de 
27 de maio de 1992, 11.442, de 5 de janeiro de 2007, 11.488, de 15 de junho de 2007, 
11.491, de 20 de junho de 2007, e a Medida Provisória nº 2.199-14, de 24 de agosto de 
2001; e dá outras providências

LEI Nº 12.512, DE 14.10.2011
Ins tui o Programa de Apoio à Conservação Ambiental e o Programa de Fomento às 
A vidades Produ vas Rurais; altera as Leis nos 10.696, de 2 de julho de 2003, 10.836, 
de 9 de janeiro de 2004, e 11.326, de 24 de julho de 2006.

LEI Nº 12.513, DE 26.10.2011
Ins tui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec); altera 
as Leis nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regula o Programa do Seguro-Desem-
prego, o Abono Salarial e ins tui o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), nº 8.212, de 
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24 de julho de 1991, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social e ins tui Plano 
de Custeio, nº 10.260, de 12 de julho de 2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamen-
to ao Estudante do Ensino Superior, e nº 11.129, de 30 de junho de 2005, que ins tui o 
Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem); e dá outras providências

LEI Nº 12.527, DE 18.11.2011
Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º 
do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Cons tuição Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e disposi vos da Lei 
no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências

LEI Nº 12.551, DE 15.12.2011
Altera o art. 6º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para equiparar os efeitos jurídicos da subordinação 
exercida por meios telemá cos e informa zados à exercida por meios pessoais e diretos

LEI Nº 12.595, DE 19.01.2012
Es ma a receita e xa a despesa da União para o exercício nanceiro de 2012

LEI Nº 12.816, DE 05.06.2013
Altera as Leis nos 12.513, de 26 de outubro de 2011, para ampliar o rol de bene ciários e 
ofertantes da Bolsa-Formação Estudante, no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC; 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para estabe-
lecer que as bolsas recebidas pelos servidores das redes públicas de educação pro ssio-
nal, cien ca e tecnológica, no âmbito do Pronatec, não caracterizam contraprestação de 
serviços nem vantagem para o doador, para efeito do imposto sobre a renda; 8.212, de 24 
de julho de 1991, para alterar as condições de incidência da contribuição previdenciária 
sobre planos educacionais e bolsas de estudo; e 6.687, de 17 de setembro de 1979, para 
permi r que a Fundação Joaquim Nabuco ofereça bolsas de estudo e pesquisa; dispõe 
sobre o apoio da União às redes públicas de educação básica na aquisição de veículos 
para o transporte escolar; e permite que os entes federados usem o registro de preços 
para a aquisição de bens e contratação de serviços em ações e projetos educacionais

DECRETOS 

DECRETO Nº 99.710, DE 21.11.1990
Promulga a Convenção sobre os Direitos da Criança

DECRETO Nº 592, DE 06.07.1992
Atos Internacionais. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Polí cos. Promulgação

DECRETO Nº 678, DE 06.11.1992
Promulga a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa 
Rica), de 22 de novembro de 1969

DECRETO Nº 3.281, DE 08.12.1999
Autoriza a prorrogação da descentralização, até 31 de dezembro de 2003, referente às 
a vidades que menciona, e dá outras providências
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DECRETO Nº 3.321, 30.12.1999
Promulga o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em 
Matéria de Direitos Econ micos, Sociais e Culturais “Protocolo de São Salvador , con-
cluído em 17 de novembro de 1988, em São Salvador, El Salvador

DECRETO Nº 4.281, 25.06.2002
Regulamenta a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que ins tui a Polí ca Nacional de 
Educação Ambiental, e dá outras providências

DECRETO Nº 4.885, DE 20.11.2003
Dispõe sobre a composição, estruturação, competências e funcionamento do Conselho 
Nacional de Promoção da Igualdade Racial - CNPIR, e dá outras providências

DECRETO Nº 4.887, DE 20.11.2003
Regulamenta o procedimento para iden cação, reconhecimento, delimitação, de-
marcação e tulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos 
quilombos de que trata o art. 68 do Ato das Disposições Cons tucionais Transitórias

DECRETO Nº 5.051, DE 19.04.2004
Promulga a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho - OIT sobre 
Povos Indígenas e Tribais

DECRETO Nº 5.159, DE 28.07.2004
Aprova a Estrutura Regimental e o uadro Demonstra vo dos Cargos em Comissão e 
das Funções Gra cadas do Ministério da Educação, e dá outras providências

DECRETO Nº 5.174, DE 09.08.2004
Aprova a Estrutura Regimental e o uadro Demonstra vo dos Cargos em Comissão da 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos, órgão integrante da Presidência da Repúbli-
ca, e dá outras providências

DECRETO Nº 5.390, DE 08.03.2005
Aprova o Plano Nacional de Polí cas para as Mulheres - PNPM, ins tui o Comitê de 
Ar culação e Monitoramento e dá outras providências

DECRETO Nº 5.602, DE 06.12.2005
Regulamenta o Programa de Inclusão Digital ins tuído pela Lei nº 11.196, de 21 de 
novembro de 2005

DECRETO Nº 5.840, DE 13.07.2006
Ins tui, no âmbito federal, o Programa Nacional de Integração da Educação Pro ssional 
com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos - PROEJA, e dá 
outras providências

DECRETO Nº 5.948, DE 26.10.2006
Aprova a Polí ca Nacional de Enfrentamento ao Trá co de Pessoas e ins tui Grupo de 
Trabalho Interministerial com o obje vo de elaborar proposta do Plano Nacional de 
Enfrentamento ao Trá co de Pessoas – PNETP
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DECRETO Nº 6.040, DE 07.02.2007
Ins tui a Polí ca Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais

DECRETO Nº 6.170, DE 25.07.2007
Dispõe sobre as normas rela vas às transferências de recursos da União mediante con-
vênios e contratos de repasse, e dá outras providências

DECRETO Nº 6.230, DE11.10.2007
Estabelece o Compromisso pela Redução da Violência Contra Crianças e Adolescentes, 
com vistas à implementação de ações de promoção e defesa dos direitos da criança e 
do adolescente, por parte da União Federal, em regime de colaboração com Municí-
pios, Estados e Distrito Federal, ins tui o Comitê Gestor de Polí cas de Enfrentamento 
à Violência contra Criança e Adolescente, e dá outras providências

DECRETO Nº 6.263, DE 21.11.2007
Ins tui o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima - CIM, orienta a elaboração 
do Plano Nacional sobre Mudança do Clima, e dá outras providências

DECRETO Nº 6.317, DE 20.12.2007
Aprova a Estrutura Regimental e o uadro Demonstra vo dos Cargos em Comissão e 
das Funções Gra cadas do Ins tuto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira - INEP, e dá outras providências

DECRETO Nº 6.347, DE 08.01.2008
Aprova o Plano Nacional de Enfrentamento ao Trá co de Pessoas - PNETP e ins tui 
Grupo Assessor de Avaliação e Disseminação do referido Plano

DECRETO Nº 6.387, DE 05.03.2008
Aprova o II Plano Nacional de Polí cas para as Mulheres - II PNPM, e dá outras provi-
dências

DECRETO Nº 6.481, DE 12.06.2008
Regulamenta os ar gos 3o, alínea “d , e 4o da Convenção 182 da Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT) que trata da proibição das piores formas de trabalho infan l e 
ação imediata para sua eliminação, aprovada pelo Decreto Legisla vo nº 178, de 14 de 
dezembro de 1999, e promulgada pelo Decreto nº 3.597, de 12 de setembro de 2000,  
e dá outras providências

DECRETO Nº 6.633, DE 05.11.2008
Altera e acresce disposi vos ao Regulamento do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial - SENAC, aprovado pelo Decreto nº 61.843, de 5 de dezembro de 1967

DECRETO Nº 6.872, DE 04.06.2009
Aprova o Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial - PLANAPIR, e ins tui o seu 
Comitê de Ar culação e Monitoramento

DECRETO Nº 6.949, DE 05.08.2009
Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com De ciência e 
seu Protocolo Faculta vo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007
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DECRETO Nº 7.037, DE 21.12.2009
Aprova o Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH-3 e dá outras providências

DECRETO Nº 7.053, DE 23.12.2009
Ins tui a Polí ca Nacional para a População em Situação de Rua e seu Comitê Interse-
torial de Acompanhamento e Monitoramento, e dá outras providências

DECRETO Nº 7.177, DE 12.05.2010
Altera o Anexo do Decreto nº 7.037, de 21 de dezembro de 2009, que aprova o Progra-
ma Nacional de Direitos Humanos - PNDH-3

DECRETO Nº 7.480, DE 16.05.2011
Aprova a Estrutura Regimental e o uadro Demonstra vo dos Cargos em Comissão do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS e das Funções Gra cadas do Mi-
nistério da Educação e dispõe sobre remanejamento de cargos em comissão

DECRETO Nº 7.481, DE 16.05.2011
Aprova a Estrutura Regimental e o uadro Demonstra vo dos Cargos em Comissão do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS e das Funções Gra cadas do Fun-
do Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, e dispõe sobre remanejamento 
de cargos em comissão

DECRETO Nº 7.488, DE 24.5.2011
Discrimina ações do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC a serem executadas 
por meio de transferência obrigatória.

DECRETO Nº 7.507, DE 27.6.2011
Dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Fe-
deral e Municípios, em decorrência das leis citadas

DECRETO Nº 7.691, DE 02.03.2012
Aprova a Estrutura Regimental e o uadro Demonstra vo dos Cargos em Comissão, das 
Funções Gra cadas e das Funções Comissionadas do Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação - FNDE, e remaneja cargos em comissão

DECRETO Nº 7.775, DE 04.07.2012
Regulamenta o art. 19 da Lei nº 10.696, de 2 de julho de 2003, que ins tui o Programa 
de Aquisição de Alimentos, e o Capítulo III da Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011, 
e dá outras providências

DIVERSOS 

RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 29, DE 20.06.2007
Estabelece os critérios, os parâmetros e os procedimentos para a operacionalização da 
assistência nanceira suplementar a projetos educacionais, no âmbito do Compromis-
so Todos pela Educação, no exercício de 2007
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RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 4, DE 1º.04.2010
Estabelece os critérios de transferência automá ca de recursos a Estados, a tulo de 
apoio nanceiro, no âmbito do Programa Especial de Fortalecimento do Ensino Médio, 
para o exercício de 2010

RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 47, DE 1º.09.2011
Estabelece os critérios e os procedimentos para a par cipação dos órgãos e en dades 
da administração pública federal direta e indireta, bem como Ins tuições de Ensino 
Superior e Ins tuições Federais de Pesquisas na implementação do Programa Saúde na 
Escola – PSE, da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação.

RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 24, DE 02.07.2012
Estabelece os critérios para apoiar nanceiramente, em caráter suplementar e volun-
tário, as redes públicas de educação básica dos Estados, Municípios e Distrito Federal, 
no âmbito do Plano de Ações Ar culadas – PAR, quanto à dimensão de Infraestrutura 
Física.

RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 31, DE 31.08.2012
Altera os ar gos 7º e 8º da Resolução CD/FNDE nº 13, de 3 de abril de 2009, que dispõe 
sobre o pagamento de bolsas de estudo e pesquisa no âmbito do Programa de Educa-
ção Tutorial – PET.
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