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RESOLUÇÃO Nº 9, DE 1º DE OUTUBRO DE 2015

Estabelece os documentos legais exigidospara efetivação das
transferências de recursosoriundos do orçamento scal e da
seguridadesocial da União, no âmbito doFNDE.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro

de1988, art. 169, §2º, art. 213, e o art. 97, §10, IV, b, do Ato dasDisposições Constitucionais Transitórias;Lei nº
5.764, de 16 de dezembro de 1971 - Cooperativas;Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 - Licitações e
Contratos;Lei nº 9.790, de 23 d março de 1999 - OSCIP;Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 LRF;Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002 - CADIN;Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009;Lei nº 12.101, de 27
de novembro de 2009;Lei n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011;
Lei de Diretrizes Orçamentárias;Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007 - Normas de
Transferências;Decretonº 8.242, de 23 de maio de 2014;Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507, de
24 de novembrode 2011.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DOFUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO(FNDE), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 14do Anexo I do Decreto
nº 7.691, de 2 de março de 2012, publicadono D.O.U. de 6 de março de 2012, e pelos arts. 3º e 6º do Anexo
daResolução nº 31, de 30 de setembro de 2003, publicada no D.O.U. de2 de outubro de 2003, e,
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer os documentoslegais exigidos para efetivação
das transferências de recursosoriundos do orçamento scal e da seguridade social da União, noâmbito do
FNDE; resolve "ad referendum":
Art. 1º Estabelecer a apresentação dos documentos previstosnesta resolução como condição
para a transferência de recursos nanceirosaos Estados, Municípios, Distrito Federal, a entidades
daAdministração Pública Indireta e a entidades privadas sem ns lucrativos,no âmbito do FNDE.
Art. 2º Os processos administrativos relacionados ao repassede recursos nanceiros para as
entidades abaixo relacionadas deverãoconter os seguintes documentos:
§ 1º Estados, Distrito Federal e Municípios:

* disponível no site www.fnde.gov.br.
§ 2º Autarquias e fundações públicas, estaduais, distritais emunicipais:

* disponível no site www.fnde.gov.br.
§ 3º Entidades privadas sem ns lucrativos:

* disponível no site www.fnde.gov.br.
§ 4º Para as entidades quali cadas como Organização daSociedade Civil de Interesse Público
(OSCIP), além do rol dos documentoscitados no parágrafo 3º:

* disponível no site www.fnde.gov.br.
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§ 5º Entidades privadas sem ns lucrativos, que mantenhamescolas de educação especial,
bene ciárias do Programa DinheiroDireto na Escola (PDDE):

* disponível no site www.fnde.gov.br.
§ 6º Consórcios Públicos, além do rol dos documentos especi cadosno § 2º ou § 3ºm conforme
a natureza jurídica apresentadano cadastro da receita federal:

§ 7º Excepcionalmente, para ns do disposto no Inciso V do§ 1º deste artigo, poderá ser
admitida comprovação correspondente aoano anterior do último exercício encerrado, nas situações em
que ahabilitação do ente ocorra anteriormente ao dia 30 de abril, no casode Municípios, ou a 31 de maio,
no caso de Estados e do DistritoFederal.
Art. 3º Em se tratando de transferências voluntárias realizadasmediante a celebração de
convênios, o envio da documentaçãoprevista nesta resolução deverá ser precedido do cadastramento
noSistema de Gestão de Convênios e Contrato de Repasse (SICONV),conforme orientação disponível no
endereço eletrônico www.convenios.gob.br.
Art.4º A comprovação a que se refere o inciso XV do § 3ºdo art. 2º poderá ser efetuada mediante
a apresentação de instrumentossimilares rmados com órgãos e entidades da AdministraçãoPública,
relatórios de atividades desenvolvidas, declarações de conselhosde políticas públicas, secretarias
municipais ou estaduais responsáveispelo acompanhamento da área objeto da parceria, devendotal
comprovação ser relativa aos três anos anteriores à data previstapara a celebração do convênio, termo de
parceria ou contrato derepasse.
Art. 5º A comprovação a que se refere o artigo anterior deveser aprovada pela área técnica do
FNDE, nos termos do art. 3º-A doDecreto nº 6.170/2007.
Art. 6º Para as entidades sem ns lucrativos que não puderemcumprir o requisito previsto no
inciso VI do § 5º do Art. 2º,será facultado, excepcionalmente, atendê-lo mediante o encaminhamentode
cópia autenticada de estatuto que contenha cláusula comprevisão de atendimento permanente, direto e
gratuito aos portadoresde necessidades especiais, conforme autorização do art. 22 da Lei nº11.947, de
2009.
Art. 7º O repasse de recursos nanceiros para entidadesprivadas sem ns lucrativos dependerá,
ainda, do cumprimento dosrequisitos previstos na LDO, tais como os que se apresentaram nosartigos 66 a
69 da Lei nº 13.080, de 02 de janeiro de 2015.
Art. 8º Nos casos excepcionais em que houver substituiçãodo representante legal faz-se
necessário o envio do ato de delegaçãode competência, bem como da cópia autenticada do CPF e da
Carteirade Identidade.
Art. 9º As entidades privadas sem ns lucrativos que vierema se quali car como Organização da
Sociedade Civil de InteressePúblico (OSCIP) deverão atualizar os seus dados cadastrais junto aoFNDE e
não poderão acumular esta quali cação com o certi cado deentidade bene cente de assistência social CEBAS.
Art. 10. As entidades que participarem como intervenientesnos convênios deverão encaminhar a
documentação pertinente a suanatureza jurídica, conforme estabelecido no art. 2º.
Art. 11. No caso de repasse de recursos nanceiros às escolascomunitárias, confessionais ou
lantrópicas, deve ser comprovado,ainda:
I - a previsão de aplicação de seus excedentes nanceiros emeducação;
II - a previsão de destinação de seu patrimônio a outra escolacomunitária,
confessional, ou ao Poder Público, nocaso de encerramento de suas atividades.

lantrópica ou

Art. 12. A demonstração do cumprimento das exigênciasprevistas nesta resolução dar-se-á
exclusivamente no momento daassinatura do respectivo convênio, acordo ou ajuste, ou na assinaturados
correspondentes aditamentos de valor, e deverá ser feita por meiode apresentação, ao FNDE, de
documentação comprobatória da regularidadeou, quando couber e a critério do bene ciário, do
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extratoemitido pelo Serviço Auxiliar de Informações para TransferênciasVoluntárias - CAUC ou outro
sistema eletrônico que o substitua,disponibilizado pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério
daFazenda.
Art. 13. Os entes/entidades deverão, obrigatoriamente, indicarno Anexo I uma agência do Banco
do Brasil S.A. ou da CaixaEconômica Federal.
Art. 14. Os documentos apresentados para ns de habilitaçãoe autuados pelo FNDE que não
sofreram alteração ou não perderama validade, nos termos da legislação vigente, serão considerados
válidospara os anos subseqüentes, sendo o proponente noti cado aapresentar eventual documentação
complementar.
Art. 15. A documentação de que trata esta Resolução deveráser entregue na Coordenação de
Habilitação para Projetos Educacionais/COHAP/FNDEdas 8h 30min às 17h 30min, postada nasagências da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, ouainda encaminhada, via transporte de encomendas,
com comprovantede entrega no seguinte endereço: Setor Bancário Sul - Quadra 02 BlocoF - Edifício
FNDE- 12º andar - CEP 70.070-929 - Brasília/DF.
Art.16. Caso sejam identi cadas falhas na documentação,será encaminhado expediente com
orientações e prazo para a suacomplementação ou correção. Depois de sanadas as falhas identi cadas,a
documentação poderá ser reapresentada, devidamenteacompanhada da cópia do expediente de
diligência, desde que noprazo estipulado.
Art. 17. O sistema Habilita que contém as informações necessáriasquanto à habilitação do
ente/entidade estará disponível nosite do FNDE para o acompanhamento da situação de
regularidadequanto aos documentos enviados e analisados pela equipe responsável.Ressalta-se que o
ente/entidade deverá atualizar constantementeos documentos que venceram ou foram desatualizados
no decorrer doexercício.
Art. 18. É de inteira responsabilidade do ente/entidade aatualização dos dados cadastrais, por
meio do envio do Anexo I(Cadastro do órgão/entidade do dirigente), inclusive com a informaçãodos emails institucionais. Os dados em referência são importantíssimospara melhorar a comunicação quanto ao
envio dasdiligências e também o envio dos futuros convênios que porventuraforem rmados.
Art. 19. A documentação necessária para a certi cação dasituação de regularidade de entes
federativos, entidades públicas eprivadas sem ns lucrativos é condição imprescindível à celebraçãode
convênios devendo ser encaminhada no momento do envio dosdocumentos do projeto e atualizada
constantemente durante todo oexercício.
Art. 20. A autenticação de documentos exigidos em cópiapoderá ser feita pela área técnica
competente, mediante a apresentaçãodo original.
Art. 21 Fica revogada a Resolução CD/FNDE Nº 21, de 3 dejunho de 2013.
Art. 22 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
RENATO JANINE RIBEIRO
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certi cada.
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