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Nº 149, segunda-feira, 5 de agosto de 2013
Santos Rocha Silva à pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais),
de acordo com o art. 121, inciso VII, § 5º, combinado com o art. 124,
inciso I, da Lei nº 2.180/54, com a redação dada pela Lei nº 8.969/94
e ao pagamento das custas processuais igualmente divididas. Oficiar à
Capitania dos Portos do Maranhão, agente da Autoridade Marítima,
as infrações ao RLESTA, art. 16, inciso I (deixar de transferir a
propriedade da embarcação para seu nome) e art. 19, inciso II (não
portar documentos exigidos) e infração à Lei nº 8.374/91, pela não
apresentação do Seguro Obrigatório DPEM de sua embarcação, todas
cometidas pelo Sr. Carlos Santos Rocha da Silva. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 25 de abril de
2013.
Proc. no 26.178/2011
Relator: Juiz Geraldo de Almeida Padilha
EMENTA: L/M "JANAINA PRINCESA DO MAR II". Queda de um tripulante na água e sua consequente morte, vítima de
colisão com hélice e afogamento, com danos materiais leves e sem
danos ambientais. Perda de controle da lancha pelo condutor, ao
pilotar em pé, sem colete salva-vidas e sem utilizar o dispositivo
corta-circuito, agravada pela ingestão de bebida alcoólica. Negligência. Condenação.
Autora: A Procuradoria.
Representado: Fabrício Neves Mendes (Proprietário) (Adv.
Dr. Frederico Perpétuo da Conceição - OAB/RJ Nº 88.664).
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do fato da navegação: queda de
um tripulante na água e sua consequente morte, vítima de colisão com
hélice e afogamento, com danos materiais leves e sem danos ambientais; b) quanto à causa determinante: perda de controle da lancha
pelo condutor, ao pilotar em pé, sem colete salva-vidas e sem utilizar
o dispositivo corta-circuito, agravada pela ingestão de bebida alcoólica; e c) decisão: julgar o fato da navegação, previsto no art. 15,
alínea "e", da Lei nº 2.180/54, como decorrente de negligência, condenando Fabricio Neves Mendes, à pena de repreensão e multa de R$
500,00 (quinhentos reais) de acordo com o art. 121, incisos I e VII, e
art. 135, inciso II, com a redação dada pela Lei nº 8.969/94. Custas
processuais na forma da Lei. Publique-se. Comunique-se. Registre-se.
Rio de Janeiro, RJ, em 18 de abril de 2013.
Proc. no 26.570/2011
Relator: Juiz Geraldo de Almeida Padilha
EMENTA: R/E "CAMARÃO II". Colisão em atracadouro
seguido de encalhe provocando água aberta pela popa e expondo a
risco a incolumidade e segurança da embarcação, as vidas e fazendas
de bordo, com danos materiais, porém sem danos pessoais ou ambientais. Condições climáticas desfavoráveis para uma navegação segura, com mar agitado e ventos fortes. Imprudência e Negligência.
Condenação.
Autora: A Procuradoria.
Representados: Jocélio dos Santos Cardoso (Condutor inabilitado) e Laguna Navegação Ltda. (Proprietária) (Adv. Dr. Vanderlei
Luiz Scopel - OAB/SC Nº 18.329).
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do acidente e fato da navegação: colisão em atracadouro seguido de encalhe provocando água
aberta pela popa e expondo a risco a incolumidade e segurança da
embarcação, as vidas e fazendas de bordo, com danos materiais,
porém sem danos pessoais ou ambientais; b) quanto à causa determinante: condições climáticas desfavoráveis para uma navegação
segura, com mar agitado e ventos fortes; e c) decisão: julgar o
acidente e o fato da navegação previstos no art. 14, alínea "a" e no
art. 15, alínea "e", da Lei nº 2.180/54, como decorrente de imprudência e negligência, condenando Jocélio dos Santos Cardoso à
pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), e como decorrente de
negligência, condenando a empresa Laguna Navegação Ltda. à pena
de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) de acordo com o art. 121,
inciso VII, § 5º, da Lei nº 2.180/54 com a redação dada pela Lei nº
8.969/94 e ao pagamento das custas processuais proporcionais. Oficiar à Delegacia da Capitania dos Portos de Laguna, agente da Autoridade Marítima, a infração ao RLESTA, art. 14, inciso II e a
infração à Lei nº 8.374/91 (possuir Rol de Equipagem ou Rol Portuário em desacordo com o Cartão de Tripulação de Segurança),
cometida pelo proprietário do empurrador "CAMARÃO II", Laguna
Navegação Ltda. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 18 de abril de 2013.
Proc. no 26.608/2012
Relator: Juiz Geraldo de Almeida Padilha
EMENTA: B/P "DAMASCO IV". Encalhe seguido de água
aberta e naufrágio de barco de pesca, sem ocorrência de danos pessoais ou ambientais. Causa não apurada com a devida precisão. Infrações ao RLESTA. Arquivamento.
Com pedido de arquivamento.
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do acidente da navegação:
encalhe seguido de água aberta e naufrágio de barco de pesca, sem
ocorrência de danos pessoais ou ambientais; b) quanto à causa determinante: não apurada com a devida precisão; e c) decisão: julgar o
acidente da navegação, previsto no art. 14, alínea "a" da Lei nº
2.180/54, como de origem indeterminada, mandando arquivar os autos, conforme promoção da PEM. Oficiar à Capitania dos Portos da
Amazônia Oriental, agente da Autoridade Marítima, as infrações ao
RLESTA, art. 13, inciso I (não possuir Cartão de Tripulação de
Segurança), art. 16, inciso I (deixar de registrar embarcação por
transferência de propriedade) e art. 23, inciso II (embarcação classificada para navegação interior trafegando em mar aberto) e a infração à Lei nº 8.374/91 (não apresentação de bilhete de seguro
obrigatório DPEM em vigor na data do acidente), cometidas por
Frank Moth dos Anjos Monteiro, proprietário do B/P "DAMASCO
IV". Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em
26 de fevereiro de 2013.

Proc. no 27.428/2012
Relator: Juiz Geraldo de Almeida Padilha
EMENTA: B/P "MINHA BENÇÃO II". Naufrágio de barco
pesqueiro ocasionando avarias diversas nos equipamentos e a perda
de toda a carga de pescado. Colisão com currais de pesca submersos,
sem sinalização e não avistados pelo condutor, caracterizando a fortuidade do acidente. Arquivamento.
Com pedido de arquivamento.
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do fato da navegação: naufrágio
de barco pesqueiro ocasionando avarias diversas nos equipamentos e
a perda de toda a carga de pescado; b) quanto à causa determinante:
colisão com currais de pesca submersos, sem sinalização e não avistados pelo condutor, caracterizando a fortuidade do acidente; e c)
decisão: julgar o fato da navegação, previsto no art. 14, alínea "a", da
Lei nº 2.180/54, como caso fortuito, mandando arquivar o inquérito,
conforme promoção da PEM. Publique-se. Comunique-se. Registrese. Rio de Janeiro, RJ, em 18 de abril de 2013.
Proc. no 27.435/2012
Relator: Juiz Geraldo de Almeida Padilha
EMENTA: Rebocador "TORRES". Acidente pessoal de não
tripulante durante faina de amarração de cabos, provocando-lhe ferimento grave no dedo médio da mão esquerda, sem registro de danos
materiais ou de poluição ao meio ambiente. Perda do equilíbrio da
vítima devido às condições climáticas adversas reinantes na região no
momento do sinistro. Caso fortuito. Arquivamento.
Com pedido de arquivamento.
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do fato da navegação: acidente
pessoal de não tripulante durante faina de amarração de cabos, provocando-lhe ferimento grave no dedo médio da mão esquerda, sem
registro de danos materiais ou de poluição ao meio ambiente hídrico;
b) quanto à causa determinante: perda do equilíbrio da vítima devido
às condições climáticas adversas reinantes na região no momento do
sinistro; e c) decisão: julgar o fato da navegação, previsto no art. 15,
alínea "e", da Lei nº 2.180/54, como de origem fortuita, mandando
arquivar os autos, conforme promoção da PEM. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 25 de abril de
2013.
Proc. no 27.613/2012
Relator: Juiz Geraldo de Almeida Padilha
EMENTA: Rebocador "SIEM DIAMOND". Acidente pessoal de funcionário terceirizado a bordo, durante faina de manutenção, provocando-lhe ferimento na mão esquerda. Sem registro de
dano material e sem notícias de poluição ao meio ambiente. Ação
involuntária da própria vítima. Arquivamento.
Com pedido de arquivamento.
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do fato da navegação: acidente
pessoal de funcionário terceirizado a bordo, durante faina de manutenção, provocando-lhe ferimento na mão esquerda. Sem registro
de dano material e sem notícias de poluição ao meio ambiente; b)
quanto à causa determinante: ação involuntária da própria vítima; e c)
decisão: julgar o fato da navegação, previsto no art. 15, alínea "e", da
Lei nº 2.180/54, como decorrente de infortúnio da própria vítima,
mandando arquivar os autos, conforme promoção da PEM. Publiquese. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 09 de maio de
2013.
Em 1 o- de agosto de 2013.
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Ministério da Educação
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO
CONSELHO DELIBERATIVO
RESOLUÇÃO N o- 32, DE 2 DE AGOSTO DE 2013
Dispõe sobre a destinação de recursos financeiros, nos moldes operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Direto
na Escola (PDDE), a escolas públicas municipais, estaduais e distritais, localizadas
no campo, que tenham estudantes matriculados nas escolas de educação básica, a
fim de propiciar adequação e benfeitoria na
infraestrutura física dessas unidades educacionais, necessárias à realização de atividades educativas e pedagógicas voltadas à
melhoria da qualidade do ensino e à elevação do desempenho escolar.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Constituição Federal de1988 - Art. 208.
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 representado pelo Secretário-Executivo do Ministério da Educação,
conforme deliberado na Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo
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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 o propósito de desenvolver ações voltadas para a melhoria da qualidade do ensino nas escolas de educação
básica localizadas no campo e elevar os índices de desempenho apresentados por seus estudantes;
CONSIDERANDO a necessidade de política educacional
voltada à realidade diferenciada vivenciada por escolas públicas do
campo e à superação das desigualdades existentes; e
CONSIDERANDO a necessidade de propiciar a professores
e estudantes das escolas de educação básica do campo ambiente
escolar mais seguro e adequado ao aprendizado e à socialização,
resolve ad referendum:
Art. 1º Destinar recursos financeiros de custeio e de capital,
nos moldes operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), a escolas públicas municipais, estaduais e
distritais, localizadas no campo, que tenham estudantes matriculados
nas escolas de educação básica, a fim de propiciar adequação e
benfeitoria na infraestrutura física dessas unidades educacionais, necessárias à realização de atividades educativas e pedagógicas voltadas
à melhoria da qualidade do ensino e à elevação do desempenho
escolar.
§ 1º Os recursos financeiros de que trata o caput serão
liberados em favor das escolas nele referidas que possuam Unidade
Executora Própria (UEx) e ainda não tenham sido beneficiadas com
essa assistência pecuniária, devendo ser empregados na contratação
de mão de obra para realização de reparos e/ou pequenas ampliações,
e cobertura de outras despesas, que favoreçam a manutenção, conservação e melhoria de suas instalações, bem como na aquisição de
mobiliário escolar e na concretização de outras ações que concorram
para a elevação do desempenho escolar.
§ 2º Observado o limite orçamentário anual, a destinação
financeira a que se refere o caput e o § 1º deste artigo, atenderá as
escolas do campo.
§ 3º A relação nominal das escolas referidas no caput e §§1º
e 2º 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 sítio
www.fnde.gov.br.
§ 4º Os procedimentos para utilização dos recursos financeiros previstos no caput deste artigo serão divulgados no sítio
www.fnde.gov.br, por meio de Guia de Orientações Operacionais.
Art. 2º Os recursos financeiros transferidos sob a égide desta
Resolução serão depositados em conta bancária específica aberta pelo
FNDE na mesma agência bancária depositária dos recursos do PDDE.
Parágrafo único. Os valores a serem destinados às unidades
escolares beneficiárias, discriminados em custeio e capital, bem como
os dados identificadores da conta bancária específica de que trata o
caput poderão ser consultados na Relação de Unidades Executoras
Atendidas pelo PDDE (PDDEREx), disponível no sítio www.fnde.gov.br.
Art. 3º O montante a ser destinado a cada escola indicada no
caput 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:
Intervalo de Classe de Número de Estudantes
4 a 50
51 a 150
Acima de 150

Valor do Repasse (R$)
Custeio
(70%)
8.120,00
9.100,00
10.500,00

Capital
(30%)
3.480,00
3.900,00
4.500,00

Total
11.600,00
13.000,00
15.000,00

§ 1º A liberação dos recursos de que trata o caput, observada
a dotação orçamentária e a disponibilidade financeira, ficará condicionada à validação do Termo de Declaração e Compromisso e o
preenchimento do Plano de Aplicação pelos diretores das escolas, por
intermédio de módulo específico no sistema do PDE Interativo, disponível no endereço eletrônico http://pdeinterativo.mec.gov.br acompanhado de anexo contendo de 3 (três) a 5 (cinco) fotos do prédio
escolar onde será feito o investimento.
§ 2º Do montante referido no caput destinado a custeio, até
50% poderá ser utilizado para pagamento da mão de obra referida no
§ 1º do art. 1º.
§ 3º Os recursos financeiros de que trata essa 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, os saldos
financeiros provenientes da não utilização integral dos recursos repassados na forma deste artigo, observada a categoria econômica,
poderão ser empregados na aquisição de material de consumo ou
permanente destinado exclusivamente à implementação de atividades
educativas e pedagógicas desenvolvidas nas escolas beneficiadas.
Art. 4º O FNDE, para operacionalizar os repasses previstos
nesta Resolução, contará com as parcerias da Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da
Educação (SECADI/MEC), dos Governos Estaduais e Municipais e
do Distrito Federal (Entidades 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, a relação nominal das escolas
prevista no § 3º do art. 1º;
b) prestar assistência técnica às UEx das escolas referidas na
alínea anterior e às EEx, fornecendo-lhes as orientações necessárias
para que seja garantida a adequação e benfeitoria na infraestrutura
física dessas unidades educacionais voltadas à melhoria da qualidade
do seu ensino e à elevação do seu desempenho escolar; e
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c) manter articulação com as UEx das escolas beneficiadas, e
respectivas EEx, e realizar atividades de acompanhamento, de maneira a garantir a boa e regular aplicação dos recursos em favor das
aludidas unidades escolares e o cumprimento das metas preestabelecidas.
II - às EEx:
a) franquear, quando necessário ou solicitado pelas UEx representativas das escolas integrantes de sua rede de ensino, profissional do ramo para orientar, acompanhar e avaliar a execução dos
serviços previstos no § 1º do art. 1º e, se couber, determinar as
correções necessárias;
b) disponibilizar engenheiro ou, se não houver, técnico em
edificações para propiciar a satisfatória 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
o Inciso III do art. 4º a fim de propiciar adequação e benfeitoria na
infraestrutura física dessas unidades educacionais, necessárias à realização de atividades educativas e pedagógicas voltadas à melhoria da
qualidade do ensino e à elevação do desempenho escolar;
d) incentivar as escolas de sua rede de ensino, passíveis de
serem beneficiadas com os recursos de trata esta Resolução, mas que
não possuem Unidade Executora Própria (UEx), a adotarem tal providência nos termos sugeridos no Manual de Orientações para Constituição de Unidade Executora (UEx), disponível no sítio www.fnde.gov.br, assegurando-lhes o apoio técnico e financeiro que se fizerem necessários para esse fim;
e) garantir livre acesso às suas dependências a representantes
da SECADI/MEC, do FNDE, do Tribunal de Contas da União (TCU),
do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e do
Ministério Público, prestando-lhes esclarecimentos e fornecendo-lhes
documentos requeridos, quando em missão de acompanhamento, fiscalização e auditoria; e
f) zelar para que as UEx, representativas das escolas integrantes de sua rede de ensino, cumpram as disposições do inciso
seguinte.
III - às UEx:
a) validar, por intermédio do PDE Interativo, o Termo de
Declaração e Compromisso, anexar as fotos e preencher o Plano de
Aplicação de que trata o § 1º do art. 3º;
b) elaborar o Plano de Aplicação para fins de monitoramento
da aplicação dos recursos, com a indicação das despesas a serem
custeadas, limitadas ao montante de recursos que fizerem jus, calculado na forma definida no caput do artigo 3º, a fim de propiciar
adequação e benfeitoria na infraestrutura física dessas unidades educacionais, necessárias à realização de atividades educativas e pedagógicas voltadas à melhoria da qualidade do ensino e à elevação do
desempenho escolar, por intermédio de módulo específico, no Sistema do PDE Interativo;
c) 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;
d) zelar para que a prestação de contas referida na alínea
anterior contenha os lançamentos e seja acompanhada dos comprovantes referentes à destinação 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 específica, fazendo constar no campo "Programa/Ação" dos
correspondentes formulários, a expressão "PDDE Estrutura";
e) fazer constar dos documentos probatórios das despesas
realizadas com os recursos de que trata o art. 1º (notas fiscais, faturas,
recibos) a expressão "Pagos com recursos do FNDE/PDDE Estrutura/Escola do Campo";
f) garantir livre acesso às suas dependências a representantes
da SECADI/MEC, do FNDE, do Tribunal de Contas da União (TCU),
do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e do
Ministério Público, prestando-lhes esclarecimentos e fornecendo-lhes
documentos requeridos, quando em missão de acompanhamento, fiscalização e auditoria.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Resolução/CD/FNDE nº 36, de 21 de
agosto de 2012.
JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES

SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO
DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
PORTARIA N o- 370, DE 2 DE AGOSTO DE 2013
O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o
Decreto n° 7.690, de 2 de março de 2012, e considerando os fundamentos constantes na Nota Técnica nº 478/2013-CGCEBAS/DPR/SERES/MEC, exarada nos autos do Processo nº
71010.005265/2009-70, resolve:
Art. 1º Fica indeferido o pedido de Concessão do Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social da Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais de Tapurah, inscrita no CNPJ nº
05.702.250/0001-97, com sede em Tapurah-MT, face ao descumprimento do art. 4º, caput, incisos I, III, IV e V, e parágrafo único do
Decreto n° 2.536, de 6 de abril de 1998, e por não aplicar em
gratuidade de pelo menos 20% (vinte por cento) da receita bruta no
triênio em análise, nos termos do artigo 3º, inciso VI do Decreto nº
2.536, de 6 de abril de 1998.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JORGE RODRIGO ARAÚJO MESSIAS

1
PORTARIA N o- 371, DE 2 DE AGOSTO DE 2013
O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o
Decreto n° 7.690, de 02 de março de 2012, e considerando os fundamentos constantes na Nota Técnica nº 491/2013-CGCEBAS/DPR/SERES/MEC, exarada nos autos do Processo nº
71000.058291/2009-10, resolve:
Art. 1º Fica certificada a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Presidente Epitacio, inscrita no CNPJ nº
53.308.391/0001-72, com sede em Presidente Epitacio-SP, como Entidade Beneficente de Assistência Social, pelo período de 08/08/2009
a 07/08/2012.
Art. 2º Novo pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social deverá ser apresentado em
conformidade com a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e torna sem efeito a Portaria nº 330, de 12 de maio de
2011.
JORGE RODRIGO ARAÚJO MESSIAS
PORTARIA N o- 372, DE 2 DE AGOSTO DE 2013
O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o
Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, e considerando os fundamentos constantes na Nota Técnica nº 483/2013-CGCEBAS/DPR/SERES/MEC, exarado nos autos dos Processos nº
71010.005054/2009-37 e 23123.001839/2010-54, resolve:
Art. 1º Fica indeferido o pedido de renovação do Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social da Associação Educacional Veiga de Almeida, atual Antares Educacional S.A, inscrita
no CNPJ nº 34.185.306/0001-81, com sede no Rio de Janeiro-RJ,
com efeitos a partir da data de protocolo deste processo, ou seja,
08/12/2009, e em função do descumprimento da Lei nº 12.101, de 27
de novembro de 2009, e do §1º do art. 15 do Decreto nº 7.237, de 20
de junho de 2010.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JORGE RODRIGO ARAÚJO MESSIAS
PORTARIA N o- 373, DE 2 DE AGOSTO DE 2013
O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o
Decreto nº 7.690, de 02 de março de 2012 e considerando os fundamentos constantes no Nota Técnica nº 483/2013-CGCEBAS/DPR/SERES/MEC, exarado nos autos dos Processos nº
71010.005054/2009-37 e 23123.001839/2010-54, resolve:
Art. 1º. Fica instaurado processo de supervisão no processo
nº 71010.004614/2006-93, nos termos do art. 14 do Decreto nº 7.237,
de 20 de julho de 2010.
Art. 2º. Determina-se a notificação da Instituição para apresentação de defesa, no prazo de 30 dias contados do seu recebimento.
Art. 3º. Notifique-se a Secretaria da Receita Federal do Brasil e o Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JORGE RODRIGO ARAÚJO MESSIAS
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Art. 2º Novo pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social deverá ser apresentado em
conformidade com a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JORGE RODRIGO ARAÚJO MESSIAS
PORTARIA N o- 376, DE 2 DE AGOSTO DE 2013
O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR , no uso das atribuições que lhe confere o
Decreto n° 7.690, de 2 de março de 2012, com fundamento no art. 55
da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e com base nos autos do
processo nº 71010.001666/2009-51, resolve:
Art. 1º Ficam convalidados os fundamentos constantes no
Parecer Técnico nº 339/2011-GAB/SEB/MEC.
Art. 2º Fica retificado o período de validade do certificado
da Portaria nº 402, de 15 de julho de 2011, que passará a ser de
29/09/2009 a 28/09/2012, equivalente a três anos, nos termos da
legislação.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JORGE RODRIGO ARAÚJO MESSIAS
PORTARIA N o- 377, DE 2 DE AGOSTO DE 2013
O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o
Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, e considerando os fundamentos constantes na Nota Técnica nº 476/2013-CGCEBAS/DPR/SERES/MEC, exarado nos autos do Processo nº
23123.002417/2010-04, resolve:
Art. 1º Fica indeferido o pedido de Concessão do Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social da Clauder Ciarlini
Filho & Cia, inscrita no CNPJ nº 01.224.108/0001-20, com sede em
Fortaleza-CE, com efeitos a partir da data de protocolo deste processo, ou seja, 29/04/2010, em função do descumprimento da Lei nº
12.101, de 27 de novembro de 2009, e do §1º do art. 15 do Decreto
nº 7.237, de 20 de junho de 2010.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JORGE RODRIGO ARAÚJO MESSIAS
PORTARIA N o- 378, DE 2 DE AGOSTO DE 2013
O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o
Decreto n° 7.690, de 2 de março de 2012, e considerando os fundamentos constantes na Nota Técnica nº 473/2013-CGCEBAS/DPR/SERES/MEC, exarada nos autos do Processo nº
71000.104223/2009-30, resolve:
Art. 1º Fica indeferido o pedido de Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social do Instituto das
Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, inscrita no CNPJ nº
61.015.087/0001-65, com sede em São Paulo-SP, face ao descumprimento das exigências legais previstas no artigo 11 da Lei 11.096,
de 13 de janeiro de 2005.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JORGE RODRIGO ARAÚJO MESSIAS

PORTARIA N o- 374, DE 2 DE AGOSTO DE 2013

PORTARIA N o- 379, DE 2 DE AGOSTO DE 2013

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o
Decreto n° 7.690, de 2 de março de 2012, com fundamento no art. 55
da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e com base nos autos do
processo nº 71000.091318/2009-86, resolve:
Art. 1º Ficam convalidados os fundamentos constantes no
Parecer Técnico nº 18/2012/GAB/SEB/MEC.
Art. 2º Fica retificado o período de validade do certificado
da Portaria nº 52, de 24 de fevereiro de 2012, que passará a ser de
01/01/2010 a 31/12/2012, equivalente a três anos, nos termos da
legislação.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR , no uso da atribuição que lhe confere o
Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, e considerando os fundamentos constantes na Nota Técnica nº 472/2013-CGCEBAS/DPR/SERES/MEC, exarado nos autos dos Processos nº
23123.001821/2010-52 e 23123.001931/2010-14, resolve:
Art. 1º Fica indeferido o pedido de renovação do Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social da Associação Educacional do Litoral Santista, inscrito no CNPJ nº 44.952.711/0001-31,
com sede em Santos-SP, com efeitos a partir da data de protocolo
deste processo, ou seja, 23/12/2009, em função do descumprimento
da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e do §1º do art. 15 do
Decreto nº 7.237, de 20 de junho de 2010.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JORGE RODRIGO ARAÚJO MESSIAS
PORTARIA N o- 375, DE 2 DE AGOSTO DE 2013
O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o
Decreto n° 7.690, de 2 de março de 2012, e considerando os fundamentos constantes na Nota Técnica nº 480/2013-CGCEBAS/DPR/SERES/MEC, exarada nos autos do Processo nº
71010.005058/2009-15, resolve:
Art. 1º Fica certificada a Associação Escola Clínica Santa
Terezinha, inscrita no CNPJ nº 73.576.894/0001-36, com sede em
Campo Grande-MS, como Entidade Beneficente de Assistência Social, pelo prazo de 3 (três) anos, a contar da publicação desta decisão
no Diário Oficial da União.
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JORGE RODRIGO ARAÚJO MESSIAS
PORTARIA N o- 380, DE 2 DE AGOSTO DE 2013
O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição da atribuição que lhe
confere o Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, e considerando os
fundamentos constantes no Nota Técnica nº 472/2013-CGCEBAS/DPR/SERES/MEC, exarado nos autos dos Processos nº
23123.001821/2010-52 e 23123.001931/2010-14, resolve:
Art. 1º Fica instaurado processo de supervisão no processo nº
71010.002121/2005-38, nos termos do art. 14 do Decreto nº 7.237, de
20 de julho de 2010.
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