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§ 2o O saldo de ciclos anteriores existente na conta do EEx
deverá ser destinado, prioritariamente, para atender à população car-
cerária ou a jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, à
população residente em conjuntos habitacionais do Programa Minha
Casa, Minha Vida (Faixa 1), às futuras beneficiárias do Programa
Mulheres Mil, entre outras parcerias que tiverem educação como
parte integrante de sua execução.

§ 3o Os EEx que possuam saldo de recursos de apoio de
ciclos anteriores e não utilizarem esse valor para a execução do PBA
a partir de 2016, devem devolver esse montante até o prazo limite
para a apresentação de suas contas ao FNDE, conforme o capítulo IV
desta Resolução, incluídos os rendimentos de aplicações financeiras.

Art. 12. As despesas com a execução das ações previstas
nesta Resolução correm por conta dos créditos consignados anual-
mente ao orçamento do FNDE ou a ele descentralizados, observando
os valores autorizados nas ações específicas, limites de movimen-
tação, empenho e pagamento da programação orçamentária e finan-
ceira anual do governo federal e os regramentos do Plano Plurianual
e da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes na data da trans-
ferência.

CAPÍTULO IV
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO EEX
Art. 13. A prestação de contas da execução física é cons-

tituída pelo relatório da situação final das turmas, gerada pelo SBA,
contendo os dados e as informações do EEx, de modo a possibilitar
análise comparativa entre a meta de atendimento pactuada e o aten-
dimento efetivamente verificado ao longo do ciclo.

Art. 14. A prestação de contas da execução financeira con-
siste na comprovação da execução da totalidade dos recursos re-
cebidos, incluindo rendimentos financeiros, e deverá ser enviada ao
FNDE pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios até 31
de outubro do ano subsequente ao repasse dos recursos, por meio do
Sistema de Gestão de Prestação de Contas - SiGPC - Contas Online,
na forma da Resolução no 2, de 18 de janeiro de 2012, e alterações
posteriores.

§ 1o O EEx deverá registrar também, conforme o caput deste
artigo, a prestação de contas dos recursos que foram objeto de re-
programação, bem como eventual transferência de saldos para a conta
do ciclo de 2016, na forma do art. 11.

§ 2o Caso a liberação dos recursos financeiros sofra atraso
que comprometa o início das atividades no ciclo de referência, o
prazo de que trata o caput poderá ser prorrogado, a critério da SE-
CADI-MEC, mediante justificativa apresentada pelo EEx.

§ 3o Na hipótese prevista no parágrafo anterior, a SECADI-
MEC comunicará formalmente ao FNDE a nova data limite para
apresentação da prestação de contas pelo EEx.

Art. 15. As despesas realizadas na execução do PBA são
comprovadas mediante documentos fiscais originais ou equivalentes,
na forma da legislação regulamentar à qual o órgão responsável pela
despesa estiver sujeito, devendo recibos, notas fiscais e quaisquer
outros documentos comprobatórios ser emitidos em nome do EEx,
identificados com o nome do FNDE e do Programa, sendo mantidos
arquivados em sua sede, ainda que utilize serviços de contabilidade
de terceiros, pelo prazo de dez anos, contados a partir da data de
aprovação da prestação de contas dos recursos transferidos ou, quan-
do for o caso, do julgamento da Tomada de Contas Especial, devendo
ficar à disposição do FNDE, dos órgãos de controle interno e externo
e do Ministério Público.

§ 1o Nos casos em que o EEx não apresente a prestação de
contas no prazo estabelecido no caput e que constem débitos le-
vantados e não quitados ou pendências na prestação de contas, o
FNDE suspenderá o repasse de recursos e adotará as demais pro-
vidências cabíveis.

§ 2o Na falta de apresentação ou da não aprovação, no todo
ou em parte, da prestação de contas por culpa ou dolo do ex-gestor,
as justificativas a que se refere o caput deste artigo deverão ser
obrigatoriamente apresentadas pelo gestor que estiver no exercício do
cargo, necessariamente acompanhadas de cópia autenticada de re-
presentação protocolada junto ao respectivo órgão do Ministério Pú-
blico para adoção das providências cíveis e criminais da sua alçada.

§ 3o É de responsabilidade do gestor atual a instrução obri-
gatória da representação, nos moldes legais exigidos, a ser proto-
colada no Ministério Público.

Art. 16. Sendo detectadas irregularidades por ocasião da aná-
lise da prestação de contas, o FNDE estabelecerá ao EEx o prazo
máximo de trinta dias corridos, contados da ciência da notificação,
para sua regularização ou devolução dos recursos impugnados, con-
forme o caso.

CAPÍTULO V
DO PAGAMENTO DAS BOLSAS
Art. 17. As bolsas concedidas no âmbito do PBA são des-

tinadas a voluntários que assumem atribuições de alfabetizador, al-
fabetizador-coordenador de turmas ou alfabetizador tradutor-intérpre-
te de Libras, conforme os §§ 1o, 3o, 4o e 5o do art. 11 da Lei no

10.880, de 2004, e dos §§ 3o e 5o do art. 5o do Decreto no 6.093, de
2007.

Parágrafo único. O secretário de Educação estadual, distrital
ou municipal, o prefeito e o gestor local do PBA não poderão ser
vinculados como bolsistas em qualquer função e sob qualquer pre-
texto, sob pena de suspensão dos pagamentos de todos os bolsistas
cadastrados pelo EEx até que ocorra a devolução do total dos valores
recebidos indevidamente.

Art. 18. O FNDE pagará bolsa mensal, durante o curso de
alfabetização, a voluntários cadastrados e vinculados a turmas ativas
no SBA, desde que desempenhem suas responsabilidades e cumpram
suas atribuições, de acordo com o estabelecido no Manual de Orien-
tações do PBA, conforme atestado pelo gestor local.

Art. 19. As bolsas serão pagas diretamente ao beneficiário,
por meio de cartão magnético emitido em favor do bolsista pelo
Banco do Brasil S.A, por solicitação do FNDE.

§ 1o O FNDE providenciará a emissão do cartão-benefício
para o bolsista quando seu primeiro pagamento for autorizado pelo
gestor local e devidamente homologado pelo gestor nacional do Pro-
grama na SECADI-MEC.

§ 2o O saque dos recursos creditados a título de bolsa deve
ser efetuado exclusivamente por meio do cartão-benefício emitido
pelo Banco do Brasil S.A.

§ 3o O cartão-benefício deve ser retirado pelo bolsista quan-
do fizer o primeiro saque do crédito relativo à bolsa na agência do
Banco do Brasil indicada por ele entre as disponíveis no SBA. Para
isso, deve apresentar os documentos exigidos pelo banco (CPF, car-
teira de identidade ou CNH) e cadastrar sua senha pessoal.

§ 4o O bolsista faz jus a um único cartão magnético para a
realização de saques correspondentes à(s) parcela(s) paga(s) e à con-
sulta a saldos e extratos.

§ 5o A utilização do cartão-benefício é isenta de tarifas
bancárias.

§ 6o Os saques e a consulta a saldos e extratos devem 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.

§ 7o Excepcionalmente, quando os múltiplos de valores es-
tabelecidos para saques nos terminais de autoatendimento forem in-
compatíveis com os valores dos saques a serem efetuados pelos bol-
sistas, o banco acatará saques e consultas nos caixas convencionais
mantidos em suas agências bancárias.

§ 8o 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.

§ 9o Os créditos não sacados pelo bolsista no prazo de doze
meses da data do respectivo depósito serão revertidos pelo banco, em
favor do FNDE, que não se obrigará a novo pagamento sem que haja
solicitação formal do beneficiário, acompanhada da competente jus-
tificativa e da devida autorização do gestor local e do gestor nacional
do Programa.

Art. 20. Ao FNDE é facultado bloquear valores creditados
em favor do bolsista, mediante solicitação direta ao Banco do Brasil
ou proceder ao desconto em pagamentos futuros, nas seguintes con-
dições:

I - no caso de pagamento indevido;
II - por determinação judicial;
III - por requisição do Ministério Público;
IV - diante de constatação de irregularidades na compro-

vação da frequência do bolsista; e
V - a partir de verificação de incorreções em suas infor-

mações cadastrais.
Parágrafo único. Não havendo pagamento subsequente, o

bolsista ficará obrigado a restituir os recursos ao FNDE no prazo de
quinze dias, a contar da data do recebimento da notificação, na forma
prevista no artigo seguinte.

Art. 21. Qualquer pagamento de bolsa indevidamente re-
cebido, independentemente do motivo, deve ser devolvido em agência
do Banco do Brasil S.A, utilizando uma GRU (disponível no portal
eletrônico www.fnde.gov.br).

Parágrafo único. Ao preencher a GRU, o bolsista deve in-
dicar seu nome, CPF e os códigos disponíveis no endereço
http://www.fnde.gov.br, no menu Consultas online/GRU.

Art. 22. O pagamento da bolsa será suspenso caso sejam
verificadas irregularidades no exercício das atribuições do bolsista, de
acordo com o especificado no Manual de Orientações do PBA.

Art. 23. Caso ocorra pagamento indevido a bolsista vin-
culado a uma turma cancelada ou em desacordo com o previsto no
Manual de Orientações do PBA, é responsabilidade do EEx assegurar
que o bolsista faça a devolução da(s) parcela(s) recebida(s) inde-
vidamente, sob pena de seu desligamento do Programa.

CAPÍTULO VI
DA FISCALIZAÇÃO E DO MONITORAMENTO DO

PROGRAMA
Art. 24. O monitoramento e o acompanhamento da execução

das metas físicas referentes ao Programa são de responsabilidade da
SECADI-MEC, por meio do SBA ou mediante a realização de visitas
técnicas ou de pesquisas por amostragem nas entidades e instituições
parceiras ou, ainda, por meio de quaisquer outras formas neces-
sárias.

Parágrafo único. O acompanhamento do Programa sob os
aspectos sociais cabe à CNAEJA, de acordo com o art. 10, parágrafo
único, do Decreto no 6.093, de 2007.

Art. 25. A fiscalização da execução do Programa de que trata
esta Resolução é de competência da SECADI-MEC, do FNDE, do
TCU e do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal.

§ 1o O FNDE poderá realizar ações de controle na aplicação
dos recursos por sistema de amostragem, de acordo com seu Plano
Anual de Auditoria - PAINT, podendo fazer fiscalização in loco e
requisitar o encaminhamento de documentos e demais elementos que
julgar necessários.

§ 2o A fiscalização pela SECADI-MEC e pelo FNDE poderá
ser deflagrada em conjunto ou isoladamente.

Art. 26. O FNDE suspenderá o repasse de recursos finan-
ceiros ao EEx caso sejam verificadas as situações descritas no art. 10
ou outras especificadas no Manual de Orientações do PBA.

Art. 27. Poderá ocorrer o restabelecimento do repasse dos
recursos financeiros do PBA ao EEx caso as irregularidades ve-
rificadas sejam sanadas.

CAPÍTULO VII
DAS DENÚNCIAS
Art. 28. Qualquer pessoa física ou jurídica pode apresentar de-

núncia à SECADI-MEC, ao FNDE, ao TCU, ao Sistema de Controle In-
terno do Poder Executivo Federal ou ao Ministério Público sobre irre-
gularidades identificadas na aplicação dos recursos financeiros do PBA.

Parágrafo único. As denúncias devem ser encaminhadas à
SECADI-MEC e ao FNDE/MEC nos endereços especificados no Ma-
nual de Orientações do PBA.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 29. As despesas com a execução das ações previstas

nesta Resolução correm por conta de recursos consignados anual-
mente ao orçamento do FNDE ou a ele descentralizados, observando
os valores autorizados nas ações específicas, limites de movimen-
tação, empenho e pagamento da programação orçamentária e finan-
ceira anual do governo federal e os regramentos do Plano Plurianual
e da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes na data da trans-
ferência.

Art. 30. Demais critérios, orientações e procedimentos ope-
racionais específicos estão dispostos no Manual de Orientações do
PBA.

Art. 31. Ficam aprovados os anexos I, II, III, IV e V como
parte integrante desta Resolução, disponíveis no endereço eletrônico
w w w. m e c . g o v. b r / S E C A D I .

Art. 32. Em caso de qualquer divergência entre o disposto
nesta Resolução e seus anexos, prevalecerá o texto legal deste ins-
trumento.

Art. 33. Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MENDONÇA FILHO

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E
PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA

PORTARIA Nº 624, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016

Estabelece os procedimentos de dispensa
de participação no Exame Nacional de De-
sempenho dos Estudantes - Enade 2016.

A PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE ES-
TUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA -
INEP, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto nº 6.317, de
20 de dezembro de 2007, e considerando os termos da Portaria MEC
nº 1.748, de 16 de dezembro de 2011 e da Portaria Normativa nº 05,
de 09 de março de 2016, resolve:

Art. 1º Estudantes habilitados ao Exame Nacional de De-
sempenho dos Estudantes 2016 - Enade 2016, nos termos do § 1º do
artigo 6º, da Portaria Normativa MEC nº 05, de 09 de março de 2016,
que não participaram da prova realizada no dia 20 de novembro de
2016, poderão solicitar dispensa do Exame, nos termos e prazos
estabelecidos nesta Portaria.

Art. 2º Os estudantes interessados deverão apresentar à ins-
tituição de educação superior - IES na qual estejam matriculados
solicitação formal de dispensa, com fundamento nos §§4º e 5º do
artigo 33-G da Portaria Normativa MEC nº 40, de 12 de dezembro de
2007, republicada em 29 de dezembro de 2010.

§ 1º Caberá à IES analisar os pedidos de dispensa referidos
no caput deste artigo.

§ 2º Os estudantes cujos pedidos de dispensa formulados
com base no caput deste artigo forem deferidos pelas IES deverão ter,
em seu histórico escolar, conforme o caso, uma das menções referidas
pelos §§ 4º e 5º do art. 33-G da Portaria Normativa MEC nº 40, de
2007 republicada em 2010.

Art. 3º As solicitações de dispensa deferidas pela IES de-
verão ser registradas pelo coordenador do curso, por meio do Sistema
Enade - Ambiente IES, disponível no endereço eletrônico http://ena-
de.inep.gov.br/, no período de 22 de dezembro de 2016 a 31 de
janeiro de 2017.

Parágrafo único. Os estudantes de que trata o caput deste
artigo farão parte do Relatório de Regularidade junto ao Enade 2016,
disponível para consulta a partir de 22 de dezembro de 2016 no
endereço eletrônico http://enade.inep.gov.br/.

Art. 4º Os estudantes habilitados que não participaram do
Enade 2016 pelos motivos previstos no § 4º do art. 33-G da Portaria
Normativa nº 40, de 2007, republicada em 2010, e que tiveram seu
pedido de dispensa indeferido junto à IES, poderão solicitar dispensa
ao Inep, exclusivamente por meio do Sistema Enade - Ambiente do
Estudante, disponível no endereço eletrônico http://enade.inep.gov.br/,
no período de 08 a 22 de fevereiro de 2017.

Art. 5º A solicitação de dispensa de que trata o art. 4º desta
Portaria, a ser eletronicamente apresentada para análise, deverá con-
ter, obrigatoriamente, o original ou a cópia autenticada do documento
comprobatório do impedimento de participação no Enade 2016.

§ 1º O documento comprobatório deverá ser digitalizado em
um único arquivo, exclusivamente em formato PDF, e inserido no
endereço eletrônico http://enade.inep.gov.br/, no período de 08 a 22
de fevereiro de 2017.

§ 2º Ao registrar a solicitação de dispensa, o sistema gerará
número de protocolo de registro de preenchimento, o qual deverá ser
usado pelo estudante no acompanhamento de seu processo, sempre
que solicitado.

§ 3º O requerente deverá seguir rigorosamente as instruções
da página da Internet http://portal.enade.gov.br/ para o registro da
solicitação de dispensa e inserção eletrônica do documento com-
probatório estabelecido no caput deste artigo.

§ 4º Os critérios para deferimento das solicitações de dis-
pensa enviadas ao INEP estão disponíveis no Anexo desta Portaria.

§ 5º O requerente é responsável pela veracidade das in-
formações apresentadas nos termos deste artigo.

§ 6º Não serão aceitas solicitações de dispensa que des-
cumprirem o estabelecido no caput deste artigo.


		ouvidoria@in.gov.br
	2016-12-19T04:54:26-0200
	Imprensa Nacional
	*.in.gov.br
	Diário Oficial




