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Nº 248, terça-feira, 27 de dezembro de 2016
Art.1º Credenciar a empresa FOX Serviços de Manutenção Consultoria Construções e Engenharia Ltda. - EPP, CNPJ 09.505.602/000175, para ministrar o Curso para Profissionais de Proteção Marítima
(CPPM), na área sob a jurisdição da Delegacia da Capitania dos Portos
em Macaé, fundamentado na NORMAM-24 (2ª Revisão).
Art. 2º O presente credenciamento tem validade até 31 de
março de 2019.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação DOU.

Art.1º Credenciar a Empresa Alexandre Cesar Ferreira de
Lima EIRELI- ME, CNPJ 13.061.610/0001-47, para ministrar o Curso Básico de Segurança de Plataforma (CBSP) em Mossoró-RN, na
área sob a jurisdição da Agência da Capitania dos Portos em Areia
Branca, fundamentado na NORMAM-24 (2ª Revisão).
Art. 2º O presente credenciamento tem validade até 31 de
março de 2019.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação em DOU.

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante

PORTARIA Nº 432/DPC, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016

PORTARIA Nº 434/DPC, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016

Credencia a Empresa FOX Serviços de Manutenção Consultoria Construções e Engenharia Ltda. - EPP para ministrar o Curso
de Familiarização de Proteção de Navio
(CFPN).
O DIRETOR DE PORTOS E COSTAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 156/MB, de 3 de
junho de 2004, e de acordo com o contido no Art. 4º, da Lei nº 9.537,
de 11 de dezembro de 1997, resolve:
Art.1º Credenciar a empresa FOX Serviços de Manutenção
Consultoria Construções e Engenharia Ltda. - EPP, CNPJ
09.505.602/0001-75, para ministrar o Curso de Familiarização de
Proteção de Navio (CFPN), na área sob a jurisdição da Delegacia da
Capitania dos Portos em Macaé, fundamentado na NORMAM-24 (2ª
Revisão).
Art. 2º O presente credenciamento tem validade até 31 de
março de 2019.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação DOU.
WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante

Credencia a Empresa FOX Serviços de Manutenção Consultoria Construções e Engenharia Ltda. - EPP para ministrar o Curso
Avançado de Combate a Incêndio (CACI).
O DIRETOR DE PORTOS E COSTAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 156/MB, de 3 de
junho de 2004, e de acordo com o contido no Art. 4º, da Lei nº 9.537,
de 11 de dezembro de 1997, resolve:
Art.1º Credenciar a empresa FOX Serviços de Manutenção
Consultoria Construções e Engenharia Ltda. - EPP, CNPJ
09.505.602/0001-75, para ministrar o Curso Avançado de Combate a
Incêndio (CACI), na área sob a jurisdição da Delegacia da Capitania
dos Portos em Macaé, fundamentado na NORMAM-24 (2ª Revisão).
Art. 2º O presente credenciamento tem validade até 31 de
março de 2019.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação em DOU.
WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante
PORTARIA No 435/DPC, 22 DE DEZEMBRO DE 2016

PORTARIA Nº 433/DPC, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016
Credencia a Empresa Alexandre Cesar Ferreira de Lima EIRELI - ME para ministrar
o Curso Básico de Segurança de Plataforma
(CBSP).
O DIRETOR DE PORTOS E COSTAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 156/MB, de 3 de
junho de 2004, e de acordo com o contido no Art. 4º, da Lei nº 9.537,
de 11 de dezembro de 1997, resolve:

.

Renova o Credenciamento da Fundação Homem do Mar (FHM) para ministrar cursos
do Ensino Profissional Marítimo (EPM).
O DIRETOR DE PORTOS E COSTAS, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela Portaria no 156/MB, de 3 de junho de 2004,
do Comandante da Marinha e de acordo com o contido no Art. 8o, da Lei
no 7.573, de 23 de dezembro de 1986, combinado com os artigos 1.6,
1.12 e 1.13 das Normas da Autoridade Marítima para o Ensino Profissional Marítimo para Aquaviários (NORMAM-30/DPC), resolve:
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Art. 1º Renovar o Credenciamento da Fundação Homem do
Mar (FHM), CNPJ 07.743.411/0001-16, no município do Rio de
Janeiro/RJ, para ministrar o Curso Especial para Operador ECDIS
(EPOE), qualquer que seja sua natureza, se do Programa do Ensino
Profissional Marítimo para Aquaviários (PREPOM-Aquaviários), se
curso Extra-PREPOM, ou se curso não custeado pelo Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo (Extra-FDEPM).
Parágrafo Único - A execução desses cursos dar-se-á sob a
supervisão do Centro de Instrução "Almirante GRAÇA ARANHA"
(CIAGA), na qualidade de Órgão de Execução (OE) vinculado.
Art. 2º A realização de qualquer curso dependerá de expressa
autorização da Diretoria de Portos e Costas (DPC), por solicitação do
OE vinculado.
Art. 3º Deverão ser observadas pela FHM as demais recomendações e prescrições da NORMAM-30/DPC, em particular, a
celebração de acordo administrativo com o OE vinculado, ressaltando
que, em nenhuma hipótese, os cursos oferecidos podem ensejar indenização por parte de alunos, independentemente da condição em
que forem realizados: PREPOM, Extra-PREPOM ou Extra-FDEPM.
Parágrafo Único - Ao término de cada curso autorizado, a
FHM deverá enviar ao OE vinculado a relação dos alunos aprovados,
com o respectivo aproveitamento, a fim de possibilitar a emissão da
Ordem de Serviço e dos Certificados correspondentes.
Art. 4º Obriga-se a FHM a cumprir todas as disposições
afetas ao EPM, independentemente de suas normas internas, sendolhe vedada negar cumprimento às mesmas ao fundamento de conflito
com estas últimas, incorrendo, no caso da inobservância deste artigo,
nas penalidades previstas nas normas do EPM. De igual modo, é
vedado opor cláusula de confidencialidade à DPC no que concerne
aos cursos do EPM, quaisquer que sejam os fundamentos.
Parágrafo Único - O descumprimento de quaisquer normas
ou determinação emanada da DPC sujeitará a FHM à pena de advertência, observado o devido processo legal. Três advertências, no
período em que vigorar a Portaria, resultarão no descredenciamento
da FHM.
Art. 5º O presente credenciamento é válido pelo período de
dois anos, a partir da data de publicação do Acordo Administrativo no
DOU, podendo ser renovado por igual período, devendo o Acordo
com o OE ser firmado no prazo máximo de trinta dias a contar da
publicação desta Portaria.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua
publicação em DOU.
WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante

Ministério da Educação
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 8, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016
Estabelece os parâmetros operacionais para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, no exercício de
2017.

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO e o MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhes confere o art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no art. 15 da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007, e no art. 7o do Decreto no 6.253, de 13 de novembro de 2007, resolvem:
Art. 1o Na operacionalização do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, serão observados, no exercício de 2017, os
parâmetros anuais estabelecidos na forma dos seguintes anexos à presente Portaria:
I - No Anexo I, são definidos:
a) o valor anual por aluno, estimado no âmbito de cada estado e do Distrito Federal, desdobrado por etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica, na forma do disposto nos
arts. 10 e 36, § 2o, da Lei no 11.494, de 2007, observadas as ponderações definidas por meio da Resolução MEC no 01, de 28 de julho de 2016;
b) a estimativa da receita total dos Fundos, tomando como base a composição prevista no art. 3o, incisos I a VIII, da Lei no 11.494, de 2007; e
c) a Complementação da União ao FUNDEB, distribuída por estado e Distrito Federal, calculada à base de 10% das receitas dos Fundos, originárias da contribuição dos estados, Distrito Federal e municípios,
na forma do disposto no art. 6o da Lei no 11.494, de 2007, deduzida da parcela a que se refere o art. 4o, § 2o, do mesmo diploma legal, c/c o art. 4o da Lei no 11.738, de 16 de julho de 2008.
II - No Anexo II, é contemplado o cronograma de repasses mensais da complementação da União aos entes governamentais beneficiários, desdobrados por mês e Unidade Federada Estadual, observando o
disposto no art. 6o, § 1o, e no art. 7o da Lei no 11.494, de 2007 c/c o art. 4o da Lei no 11.738, de 2008;
III - No Anexo III, é divulgado o valor por aluno do ensino fundamental, no âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, de cada
estado e do Distrito Federal, referente ao exercício de 2006, atualizado com base no INPC de 9,49% (referente ao período de julho de 2015 a junho de 2016), incidente sobre o valor atualizado e adotado como referência
no exercício de 2016, em cumprimento ao disposto no art. 32, § 2o, da Lei no 11.494, de 2007.
Art. 2o O valor anual mínimo nacional por aluno, em observância ao disposto no art. 4o, §§ 1o e 2o, e no art. 15, IV, da Lei no 11.494, de 2007, fica definido em R$ 2.875,03 (dois mil, oitocentos e setenta
e cinco reais e três centavos), previsto para o exercício de 2017.
§ 1o O valor definido no caput poderá ser ajustado em razão de alterações, no decorrer do exercício de 2017, no quantitativo de matrículas do Censo Escolar de 2016, publicadas pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, e na estimativa das receitas do FUNDEB provenientes das contribuições dos estados, Distrito Federal e municípios, ora divulgadas na forma do Anexo I, ou
por ocasião do ajuste a que se refere o art. 6o, § 2o, da Lei no 11.494, de 2007.
§ 2o Na hipótese de realização de ajuste, na forma do § 1o, a distribuição da Complementação da União por estado e Distrito Federal, a que se refere o art. 1o, inciso II, para o respectivo exercício, será objeto
de revisão e divulgação.
Art. 3o Serão divulgados na Internet, no sítio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, no endereço eletrônico www.fnde.gov.br, os seguintes dados do FUNDEB, desdobrados por estado,
Distrito Federal e município:
I - número de alunos considerados na distribuição dos recursos, por segmento da educação básica;
II - coeficientes de distribuição de recursos; e
III - receita anual prevista, baseada nos parâmetros anuais do Fundo, divulgados por meio desta Portaria.
Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1o de janeiro de 2017.
MENDONÇA FILHO
Ministro de Estado da Educação
EDUARDO REFINETTI GUARDIA
Ministro de Estado da Fazenda
Substituto
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