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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

 

PORTARIA Nº 601, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

Autoriza a celebração de Termos de Compromisso Condicionais, 

com vistas ao alcance das disposições contidas na Resolução 

CD/FNDE nº 3, de 23 de fevereiro de 2018, tendo como 

fundamento a Lei nº 12.695, de 25 de julho de 2012. 

 

O PRESIDENTE DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

(FNDE), no uso das atribuições e tendo em vista o disposto no artigo 176, inciso VII, 

da Portaria nº 629, de 3 de agosto de 2017, e 

 

CONSIDERANDO: 

 

A missão do FNDE de prestar assistência técnica e financeira, com vistas à execução 

de ações que contribuam para uma educação de qualidade para todos os brasileiros; 

 

O disposto nos arts. 37, 71, 191, 205, 208, 211 e 241 da Constituição Federal de 1988, 

na Lei nº 12.695, de 25 de julho de 2012, na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999 no 

Decreto nº 9.007, de 20 de março de 2017 e na Resolução CD/FNDE nº 31, de 30 de 

setembro de 2003; 

 

O disposto na Resolução CD/FNDE nº 3, de 23 de fevereiro de 2018, cuja vigência foi 

prorrogada pela Resolução CD/FNDE nº 6 de 25 de setembro de 2019, que trata da 

possibilidade de se firmar novos termos de compromissos entre os entes federados e 

o FNDE, para finalização das obras decorrentes de instrumentos cujos prazos de 

execução tenham se esgotado sem que o objeto inicialmente acertado entre as partes 

tenha sido concluído; 

 

A inquestionável importância social, assim com o latente interesse público na 

conclusão dos empreendimentos celebrados por meio de Termos de Compromisso 

entre os entes federados e o FNDE que visam, ao final, atender a função institucional 

do FNDE e garantir a efetividade da política pública; 

https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria62903082017.pdf
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O alto número de solicitações formuladas pelos entes federados para a retomada das 

obras inacabadas, aliadas à baixa capacidade operacional do FNDE em reavaliar e 

ratificar os laudos técnicos expedidos pelos entes federados que tenham o interesse 

em pactuar novos termos de compromisso, tendo em vista a considerável redução da 

força de trabalho da Autarquia; 

 

Que as solicitações para celebração de novos termos de compromisso de obras 

conforme previsão da Resolução CD/FNDE nº 3, de 23 de fevereiro de 2018, 

independem da condição da Metodologia Construtiva utilizada para construção dessas 

obras que se encontram com o prazo de execução esgotados, resolve: 

 

Art. 1º Autorizar a celebração de Termos de Compromissos Condicionais com os 

entes federados que atenderam aos requisitos formais estabelecidos na Resolução 

CD/FNDE nº 3, de 23 de fevereiro de 2018, cuja vigência foi prorrogada pela 

Resolução CD/FNDE nº 6 de 25 de setembro de 2019, tendo como fundamento os 

termos da Lei nº 12.695, de 25 de julho de 2012. 

 

§1º. A autorização mencionada no caput se dará aos entes federados que tenham 

manifestado o interesse na celebração dos Termos de Compromissos Condicionais, 

bem como se enquadrado aos termos dos §§ 1º e 4º, do artigo 2º, da citada 

Resolução, considerando a baixa capacidade operacional da Autarquia em realizar, 

em tempo hábil, a análise documental constante do artigo 2º, §2º da Resolução. 

 

§2º. Os Termos de Compromisso Condicionais pactuados terão vigência de 36 (trinta 

e seis) meses contados de sua assinatura. 

 

Art. 2º O repasse de recursos por parte do FNDE, nos casos cabíveis, ou a utilização 

de eventual saldo disponível nas contas bancárias vinculadas aos instrumentos 

anteriormente pactuados, somente poderão ocorrer quando o FNDE reavaliar e 

ratificar o laudo técnico expedido pelo ente federativo que atestará a viabilidade 

técnica e financeira para consecução da obra inacabada, cumprindo o estabelecido no 

artigo 2º, §2º da Resolução CD/FNDE nº 3, de 23 de fevereiro de 2018. 

 

Art. 3º Após a celebração do Termo de Compromisso Condicional, competirá à 

Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais (DIGAP) a análise 
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documental das solicitações apresentadas pelos entes, de modo a verificar o 

atendimento aos seguintes requisitos formais: 

 

I - A concordância com o aporte de recursos próprios para finalização das obras; 

 

II - A apresentação de laudo técnico, assinado por Engenheiro Responsável Técnico 

do ente federativo, atestando o estado atual da obra inacabada e viabilidade de 

reformulação do projeto. 

 

III - A declaração de possibilidade de consecução da obra, assinado pelo gestor do 

ente federativo, indicando o cronograma de trabalho ou plano de ação viável ao 

cumprimento do novo ajuste. 

 

Art. 4º Os Termos de Compromissos Condicionais, cumprido o disposto nos artigos 2º 

e 3º desta Portaria, transformam-se, automaticamente, por convolação, em definitivo, 

ocorrendo a mudança do status jurídico, convalidando e confirmando a vontade das 

partes quando da sua celebração. 

 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

 

RODRIGO SERGIO DIAS 

(Publicação no DOU n.º 223, de 19.11.2019, Seção 1, página 139) 

 

 

 


