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Parágrafo único. Os conselhos a que se refere o caput analisarão as prestações de contas dos recursos repassados aos entes
federados e encaminharão ao FNDE demonstrativo sintético anual da
execução físico-financeira, com parecer conclusivo acerca da aplicação dos recursos.
Art. 11. Os valores transferidos pela União para a execução
das ações do PAR não poderão ser considerados pelos beneficiários
para fins de cumprimento do disposto no art. 212 da Constituição.
Art. 12. A Lei no 10.880, de 9 de junho de 2004, passa a
vigorar com a seguinte alteração:
"Art. 3o .....................................................................................
§ 1o O valor da assistência financeira será estabelecido em
ato do Ministro de Estado da Educação e terá como base:
I - o número de estudantes atendidos exclusivamente na
educação de jovens e adultos nos estabelecimentos públicos de
ensino, cujas matrículas ainda não tenham sido computadas no
âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB, de que trata a Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007,
independentemente da situação cadastral no Censo Escolar; e
II - o valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente
para educação de jovens e adultos do ano anterior ao da assistência financeira, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho
de 2007.
§ 2o.............................................................................. "(NR)
Art. 13. A Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007, passa a
vigorar com a seguinte alteração:
"Art. 8o ....................................................................................
§ 1o Será admitido, para efeito da distribuição dos recursos
previstos no inciso II do caput do art. 60 do ADCT, em relação
às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem
fins lucrativos e conveniadas com o poder público, o cômputo
das matrículas efetivadas:

1
I - na educação infantil oferecida em creches para crianças
de até três anos; e
II - na educação do campo oferecida em instituições reconhecidas como centros familiares de formação por alternância,
observado o disposto em regulamento.
..........................................................................................................
§ 3o Será admitido, até o ano de 2016, o cômputo das
matrículas das pré-escolas, comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público e
que atendam às crianças de quatro e cinco anos, observadas as
condições previstas nos incisos I a V do § 2o, efetivadas, conforme o censo escolar mais atualizado até a data de publicação
desta Lei.
.............................................................................................." (NR)

Nº 56, quarta-feira, 21 de março de 2012
Art. 16. As despesas decorrentes do disposto nesta Medida
Provisória correrão à conta de dotações específicas consignadas ao
orçamento vigente do Ministério da Educação, observadas as limitações de movimentação, empenho e pagamento, na forma da legislação orçamentária e financeira em vigor.
Art. 17. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 20 de março de 2012; 191o da Independência e 124o
da República.
DILMA ROUSSEFF
Guido Mantega
Aloizio Mercadante
Miriam Belchior
DECRETO No 7.703, DE 20 DE MARÇO DE 2012

no

Art. 14. A Lei
11.947, de 16 de junho de 2009, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 22. O Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE,
com o objetivo de prestar assistência financeira, em caráter suplementar, às escolas públicas da educação básica das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal, às escolas de educação
especial qualificadas como beneficentes de assistência social ou
de atendimento direto e gratuito ao público, às escolas mantidas
por entidades de tais gêneros e aos polos presenciais do sistema
Universidade Aberta do Brasil - UAB, observado o disposto no
art. 25, passa a ser regido pelo disposto nesta Lei.
§ 1o A assistência financeira a ser concedida a cada estabelecimento de ensino beneficiário e aos polos presenciais da
UAB será definida anualmente e terá como base o número de
alunos matriculados na educação básica e na UAB, de acordo,
respectivamente, com dados do censo escolar realizado pelo Ministério da Educação e com dados coletados pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior - CAPES, observado o disposto no art. 24.
................................................................................................" (NR)

Altera o Decreto nº 4.130, de 13 de fevereiro de 2002, que aprova o Regulamento
e o Quadro Demonstrativo dos Cargos Comissionados e dos Cargos Comissionados
Técnicos da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea "a", da
Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 10 da Lei no 9.986,
de 18 de julho de 2000,
DECRETA:
Art. 1o O art. 8o do Anexo I ao Decreto nº 4.130, de 13 de
fevereiro de 2002, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 8o ....................................................................................
..........................................................................................................
§ 6º Durante o período de vacância de cargo de Diretor que
impeça a existência de quórum para as deliberações da Diretoria,
o Ministro de Estado dos Transportes poderá designar servidor do
quadro de pessoal efetivo da ANTT como interino até a posse do
novo membro da Diretoria." (NR)

"Art. 26. ..................................................................................
I - pelas unidades executoras próprias das escolas públicas
municipais, estaduais e do Distrito Federal e dos polos presenciais do sistema UAB aos Municípios e às secretarias de
educação a que estejam vinculadas, que se encarregarão da análise, julgamento, consolidação e encaminhamento ao FNDE, conforme estabelecido pelo seu conselho deliberativo;
...........................................................................................................
§ 1o As prestações de contas dos recursos transferidos para
atendimento das escolas e aos polos presenciais do sistema UAB
que não possuem unidades executoras próprias deverão ser feitas
ao FNDE, observadas as respectivas redes de ensino, pelos Municípios e pelas Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal.
...........................................................................................................
§ 3o Em caso de omissão no encaminhamento das prestações
de contas, na forma do inciso I do caput, fica o FNDE autorizado a suspender o repasse dos recursos a todas as escolas e
polos presenciais do sistema UAB da rede de ensino do respectivo ente federado.
................................................................................................" (NR)
Art. 15. A Lei no 8.405, de 9 de janeiro de 1992, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 2o ....................................................................................
§ 1o No âmbito da educação superior e do desenvolvimento
científico e tecnológico, a Capes terá como finalidade:
I - subsidiar o Ministério da Educação na formulação de
políticas para pós-graduação;

Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de março de 2012; 191o da Independência e 124o
da República.
DILMA ROUSSEFF
Paulo Sérgio Oliveira Passos
Miriam Belchior

Presidência da República

.

DESPACHOS DA PRESIDENTA DA REPÚBLICA
MENSAGEM
N o- 88, de 20 de março de 2012. Encaminhamento ao Congresso
Nacional do texto do projeto de lei que "Autoriza a criação da empresa pública Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. - AMAZUL e dá outras providências".
N o- 89, de 20 de março de 2012. Encaminhamento ao Congresso
Nacional do texto do projeto de lei que "Altera a Lei no 9.394, de 20
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para fazer constar a exigência de manifestação de
órgão normativo do sistema de ensino para o fechamento de escolas
do campo".
N o- 90, de 20 de março de 2012. Solicitação ao Senado Federal da
retirada da Mensagem no 63, de 2012, que submeteu o nome do Senhor MARIO RODRIGUES JUNIOR, para ser reconduzido ao cargo
de Diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT.

II - coordenar e avaliar cursos, nas modalidades presencial e
a distância; e

N o- 91, de 20 de março de 2012. Solicitação ao Senado Federal da
retira da Mensagem no 64, de 2012, que submeteu o nome do Senhor
HEDERVERTON ANDRADE SANTOS, para exercer o cargo de
Diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT.

III - estimular, mediante a concessão de bolsas de estudo,
auxílios e outros mecanismos, a formação de recursos humanos
altamente qualificados para a docência de grau superior, a pesquisa
e o atendimento da demanda dos setores público e privado.

N o- 92, de 20 de março de 2012. Encaminhamento ao Congresso Nacional do texto da Medida Provisória nº 562,de 20 de março de 2012.

§ 2o No âmbito da educação básica, a Capes terá como
finalidade induzir, fomentar e acompanhar, mediante convênios,
bolsas de estudos, auxílios e outros mecanismos, inclusive em
regime de colaboração com os Estados, os Municípios e o Distrito Federal e com instituições de ensino superior públicas ou
privadas, a formação inicial e continuada de profissionais de
magistério e os programas de estudos e pesquisas de valorização
da educação, respeitada a liberdade acadêmica das instituições
conveniadas, observado, ainda, o seguinte:
...........................................................................................................
§ 4o Compete ao Presidente da Capes regulamentar as bolsas
e os auxílios de que trata este artigo." (NR)
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SECRETARIA-GERAL
CONSELHO NACIONAL DE JUVENTUDE
RESOLUÇÃO N o- 4, DE 19 DE MARÇO DE 2012
Publica a relação final das instituições candidatas HABILITADAS - QUADRO DE
VAGAS POR CATEGORIA e relação de
instituições NÃO HABILITADAS para a
Assembléia de Eleição da Representação da
Sociedade Civil do CONSELHO NACIONAL DE JUVENTUDE para o biênio
2012/2013.

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

