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CAPÍTULO V
DO PAGAMENTO DAS BOLSAS
Art. 17. As bolsas concedidas no âmbito do PBA são destinadas a voluntários que assumem atribuições de alfabetizador, alfabetizador-coordenador de turmas ou alfabetizador tradutor-intérprete 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 pretexto, 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 Orientações 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 Programa 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 quando 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, carteira 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 consulta 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 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.
§ 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 justificativa 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 condições:
I - no caso de pagamento indevido;
II - por determinação judicial;
III - por requisição do Ministério Público;
IV - diante de constatação de irregularidades na comprovação da frequência do bolsista; e
V - a partir de verificação de incorreções em suas informações 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 recebido, 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 indicar 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 vinculado 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) indevidamente, 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 necessárias.
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.
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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 financeiros 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 verificadas sejam sanadas.
CAPÍTULO VII
DAS DENÚNCIAS
Art. 28. Qualquer pessoa física ou jurídica pode apresentar
denúncia à SECADI-MEC, ao FNDE, ao TCU, ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal ou ao Ministério Público
sobre irregularidades 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 Manual 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 anualmente ao orçamento do FNDE ou a ele descentralizados, observando
os valores autorizados nas ações específicas, limites de movimentação, empenho e pagamento da programação orçamentária e financeira anual do governo federal e os regramentos do Plano Plurianual
e da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes na data da transferência.
Art. 30. Demais critérios, orientações e procedimentos operacionais 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
www.mec.gov.br/SECADI.
Art. 32. Em caso de qualquer divergência entre o disposto
nesta Resolução e seus anexos, prevalecerá o texto legal deste instrumento.
Art. 33. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MENDONÇA FILHO
(*) Republicada por ter saído, no DOU, de 19/12/2016, Seção 1,
página 25, com incorreção no original.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
PORTARIA Nº 3.492, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016
O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições conferidas pelo Decreto Presidencial de 08.04.2013, publicado no DOU de 09.04.2013, e considerando o Memorando n°
300/2016/GABINETE/IFMT CAMPUS SÃO VICENTE, de
02.12.2016, e
CONSIDERANDO a consolidação das divisas intermunicipais de alguns municípios do estado de Mato Grosso, dentre eles,
Santo Antônio de Leverger e Campo Verde, promovida através da Lei
nº 10.403, de 02.06.2016, publicada no Diário Oficial do Estado de
Mato Grosso em 02.06.2016;
CONSIDERANDO a Certidão de Localização nº 12/2016, de
03.11.2016, expedida pela Secretaria Adjunta de Estudos Socioeconômicos, Geográficos e Indicadores da SEPLAN-MT; e
CONSIDERANDO a necessidade de alteração cadastral da
sede do IFMT - Campus São Vicente perante os órgãos públicos
municipais, estaduais e federais, transferindo sua localização do município de Santo Antônio de Leverger para o município de Campo
Verde. Resolve:
I - Tornar público que o território pertencente ao Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - Campus
São Vicente, localizado na Vila de São Vicente, encontra-se geograficamente localizado no município de Campo Verde - MT, com as
coordenadas geográficas de 55º 25' 06,36" W / 15º 49' 21,42" S.
II - Esta portaria entra em vigor nesta data.
JOSÉ BISPO BARBOSA

Nº 245, quinta-feira, 22 de dezembro de 2016
Art. 1º. Fica credenciada, pelo período de 02 (dois) anos, a
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Computação Científica FACC, CNPJ nº 06.220.430/0001-03, para atuar como fundação de
apoio ao Laboratório Nacional de Computação Científica - LNCC,
processo nº 23000.005173/2016-95.
Art. 2º.Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAULO MONTEIRO VIEIRA BRAGA BARONE
Secretário de Educação Superior do Ministério da Educação
JAILSON BITTENCOURT DE ANDRADE
Secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e
Desenvolvimento do Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações
PORTARIA CONJUNTA Nº 89, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016
O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e o SECRETÁRIO DE POLÍTICAS E
PROGRAMAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES no uso de suas atribuições e considerando as disposições da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, do Decreto nº
7.423, de 31 de dezembro de 2010, e da Portaria Interministerial nº
191, de 13 de março de 2012, com base nas recomendações do Grupo
de Apoio Técnico MEC/MCTIC apresentadas na reunião ordinária de
08 de dezembro de 2016, resolvem:
Art. 1º. Fica autorizada, pelo período de 01 (um) anos, a
Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão - FADEPE, CNPJ nº 07.703.697/0001-67, para atuar como
fundação de apoio à Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas
Gerais - EPAMIG, processo nº 23000.047130/2016-87.
Art. 3º. A validade da autorização fica condicionada à apresentação, em 30 (trinta) dias a contar da publicação da presente
Portaria, da manifestação da EPAMIG quanto à regularidade da norma de relacionamento com a fundação de apoio.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAULO MONTEIRO VIEIRA BRAGA BARONE
Secretário de Educação Superior do Ministério da Educação
JAILSON BITTENCOURT DE ANDRADE
Secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e
Desenvolvimento do Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações
PORTARIA CONJUNTA N° 90, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016
O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e o SECRETÁRIO DE POLÍTICAS E
PROGRAMAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES no uso de suas atribuições e considerando as disposições da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, do Decreto nº
7.423, de 31 de dezembro de 2010, e da Portaria Interministerial nº
191, de 13 de março de 2012, com base nas recomendações do Grupo
de Apoio Técnico MEC/MCTIC apresentadas na reunião ordinária de
09 de novembro de 2016, resolvem:
Art. 1º. Fica autorizada, pelo período de 01 (um) ano, a
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP, CNPJ nº
18.720.938/0001-41, para atuar como fundação de apoio ao Museu
Paraense Emílio Goeldi - MPEG processo nº 23000.041446/201665.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAULO MONTEIRO VIEIRA BRAGA BARONE
Secretário de Educação Superior do Ministério da Educação
JAILSON BITTENCOURT DE ANDRADE
Secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e
Desenvolvimento do Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

PORTARIA CONJUNTA Nº 91, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

PORTARIA CONJUNTA Nº 88, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e o SECRETÁRIO DE POLÍTICAS E
PROGRAMAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES no uso de suas atribuições e considerando as disposições da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994 e do Decreto nº
7.423, de 31 de dezembro de 2010, com base nas recomendações do
Grupo de Apoio Técnico MEC/MCTIC apresentadas na reunião ordinária de 09 de novembro de 2016, resolvem:

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e o SECRETÁRIO DE POLÍTICAS E
PROGRAMAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES no uso de suas atribuições e considerando as disposições da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994 e do Decreto nº
7.423, de 31 de dezembro de 2010, com base nas recomendações do
Grupo de Apoio Técnico MEC/MCTIC apresentadas na reunião ordinária de 08 de dezembro de 2016, resolvem:
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