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atividades militares, pelos motivos acima expostos.
2) Encaminhe-se o presente despacho ao DEC para conhe-

cimento e encaminhamento ao Comando do 3º Gpt E a fim de seu
cumprimento.

3) O 3º Gpt E instrua o processo desincorporativo do bem,
com a seguinte documentação e adote as seguintes providencias:

a) este ato administrativo, juntamente com o Termo de De-
volução e o Laudo de Vistoria, acompanhados da Nota de Lan-
çamento contendo a transferência da UG - Comando da 9ª RM para
a UG - Superintendência do Patrimônio da União em Mato Grosso;

b) ultimado o processo, encaminhe-o àquela Superintendên-
cia, informando da devolução realizada, com o fito de transferi-lo ao
Município, e solicitando os atos administrativos subsequentes, vi-
sando ao cancelamento do termo de afetação; e

c) dê conhecimento ao Chefe do Executivo Municipal da
autorização de reversão do bem àquela Superintendência, bem como
informe o nº do protocolo atribuído ao processo pela SPU-MT.

4) O EME, o CMO, a 9ª RM e o 3º Gpt E tomem co-
nhecimento e adotem as providências decorrentes.

Gen Ex EDUARDO DIAS DA COSTA VILLAS BÔAS

SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO
INSTITUCIONAL

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2/SEORI/MD, DE 2 DE MAIO DE 2017

Estabelece procedimentos relativos ao ser-
viço de agenciamento de transporte terres-
tre de pessoal a serviço na administração
central do Ministério da Defesa, por meio
de táxi, no Distrito Federal e entorno.

O SECRETÁRIO DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DO MINISTÉRIO DA DEFESA, no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 32, inciso XII, do Anexo I ao Decreto nº 8.978, de 1º
de fevereiro de 2017, e o art. 21 da Instrução Normativa nº 2, de 20
de fevereiro de 2017, da Secretaria de Gestão do Ministério do Pla-
nejamento, Desenvolvimento e Gestão, considerando o disposto no
art. 1º, cumulado com o § 1º do art. 10, ambos do Decreto nº 6.403,
de 17 de março de 2008, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 60580.000059/2017-01, resolve:

Art. 1º Esta Instrução Normativa estabelece procedimentos
relativos ao serviço de agenciamento de transporte terrestre de pessoal
a serviço na administração central do Ministério da Defesa, por meio
de táxi, no Distrito Federal e entorno.

Parágrafo único. O disposto nesta Instrução Normativa não
se aplica:

I - ao transporte realizado por veículos de representação,
especiais, de transporte institucional e de serviços especiais, nos ter-
mos do Decreto nº 6.403, de 17 de março de 2008; e

II - às necessidades relacionadas ao desenvolvimento das
atividades finalísticas e aos transportes aéreo, fluvial e marítimo.

Art. 2º Para os efeitos desta Instrução Normativa, considera-
se:

I - Agenciamento de Transporte: serviço prestado por for-
necedor contratado, compreendendo a intermediação do transporte de
servidores, militares, empregados e colaboradores a serviço na ad-
ministração central do Ministério da Defesa, por meio de táxi;

II - Entorno: RA - I Plano Piloto, RA - II Gama, RA - III
Taguatinga, RA - IV Brazlândia, RA - V Sobradinho, RA - VI
Planaltina - DF, RA - VII Paranoá, RA - VIII Núcleo Bandeirante,
RA - IX Ceilândia, RA - X Guará, RA - XI Cruzeiro, RA - XII
Samambaia, RA - XIII Santa Maria, RA - XIV São Sebastião, RA -
XV Recanto das Emas, RA - XVI Lago Sul, RA - XVII Riacho

Fundo, RA - XVIII Lago Norte, RA - XIX Candangolândia, RA - XX
Águas Claras, RA - XXI Riacho Fundo II, RA - XXII Sudoes-
te/Octogonal, RA - XXIII Varjão, RA - XXIV Park Way, RA - XXV
SCIA, RA - XXVI Sobradinho II, RA- XXXVII Jardim Botânico, RA
- XXVIII Itapoã, RA - XXIX SAI, RA - XXX Vicente Pires, RA -
XXXI Fercal, e Formosa/GO;

III - Gestor de Unidade: servidor ou militar responsável pela
operação e gestão do serviço de transporte no âmbito da adminis-
tração central do Ministério da Defesa;

IV - Gestor Setorial: servidor ou militar responsável pela
operação e gestão do serviço de transporte no âmbito da adminis-
tração central do Ministério da Defesa;

V - Unidade Administrativa: unidade organizacional que
compõe a estrutura da administração central do Ministério da De-
fesa;

VI - Unidade Central do MP: representante junto ao for-
necedor contratado e responsável pela operação e gestão do serviço
no âmbito geral, sendo a Central de Compras do Ministério do Pla-
nejamento, Desenvolvimento e Gestão incumbida dessa função;

VI - Unidade Setorial: representada pelo Departamento de
Administração Interna (DEADI), por intermédio da Gerência de Pa-
trimônio, Obras e Serviços (GEPOS), à qual caberá atuar junto à
unidade central do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão (MP), sendo responsável pela operação e gestão do serviço no
âmbito da administração central do Ministério da Defesa; e

VII - Usuário: servidores, militares, empregados e colabo-
radores a serviço na administração central do Ministério da Defesa.

Art. 3º Na utilização do serviço de agenciamento de trans-
porte terrestre de pessoal, as unidades setoriais e os usuários deverão
observar as regras operacionais estabelecidas pela unidade central do
MP, as atribuições e responsabilidades descritas em termo de adesão
e as vedações estabelecidas no art. 8º da Instrução Normativa/SLTI nº
3, de 15 de maio de 2008, combinado com o art. 8º do Decreto nº
6.403, de 2008, sem prejuízo do disposto nas demais normas de
regência.

Parágrafo único. A operação e gestão do serviço de agen-
ciamento de transporte terrestre de pessoal serão realizadas com a
utilização de solução tecnológica, por meio de aplicação web ou
aplicativo mobile, e de Central de Atendimento Telefônico, ambas
disponibilizadas pelo fornecedor contratado.

Art. 4º O cadastro inicial das unidades administrativas e de
seus respectivos usuários na solução tecnológica será realizada pela
unidade central do MP.

Art. 5º A manutenção do cadastro de unidades adminis-
trativas e dos usuários junto ao banco de dados do sistema compete
aos gestores setorial e de unidade.

Art. 6º A solicitação do serviço de agenciamento de trans-
porte terrestre será realizada pelos usuários por meio da funciona-
lidade específica da aplicação web ou aplicativo mobile da solução
tecnológica, mediante o uso de senha pessoal, ou, excepcionalmente,
pela Central de Atendimento Telefônico do fornecedor contratado.

§ 1º O serviço de agenciamento de transporte terrestre estará
disponível de segunda-feira a sexta-feira, das 8h00 às 20h00, e, ex-
cepcionalmente, após esse horário e aos sábados, domingos e fe-
riados, hipóteses nas quais o usuário deverá agendar antecipadamente
a data e o horário do serviço, mediante prévia autorização do gestor
setorial.

§ 2º O taxista terá até 15 (quinze) minutos, após confirmada
a solicitação da corrida por um dos meios descritos no caput deste
artigo, para se apresentar ao local definido para início da corrida.

§ 3º Desde que não iniciada a execução da corrida, o usuário
poderá cancelar a solicitação do serviço a qualquer momento.

§ 4º O usuário poderá manter o taxista em espera no local
por até 10 (dez) minutos, contados a partir da chegada do táxi ao
local de início da corrida, nos casos em que a corrida ainda não tiver
sido iniciada, ou no local de destino, nas situações em que a corrida
ainda não houver sido finalizada.

Art. 7º Os usuários são responsáveis pela verificação do
acionamento do taxímetro, que deverá ocorrer somente após o em-
barque.

§ 1º Os usuários deverão avaliar o táxi e o taxista no final de
cada corrida.

§ 2º Realizada a avaliação do táxi e do taxista, os usuários
deverão confirmar a execução do serviço e o valor apurado, mediante
o uso de sua senha pessoal, por meio de funcionalidade específica do
aplicativo mobile da solução tecnológica, acessada de seus próprios
telefones celulares ou no do taxista, de forma a assegurar o ateste a
ser realizado pelos gestores de unidade e setorial.

§ 3º No caso de impossibilidade de confirmação do serviço
por ocasião da sua finalização, a mesma deverá ser realizada no prazo
máximo de 72 (setenta e duas) horas, por meio de funcionalidade
específica da solução tecnológica.

§ 4º Os usuários ficarão impedidos de realizar novas so-
licitações de transporte terrestre caso não confirmem os serviços exe-
cutados no prazo estabelecido no § 3º deste artigo.

§ 5º Excepcionalmente, na impossibilidade de confirmação
do serviço pelo usuário, o gestor de unidade ou o gestor setorial
poderá fazê-lo.

§ 6º À exceção dos valores relativos a pedágio, não poderão
ser acrescidas na apuração do valor do serviço quaisquer taxas adi-
cionais, tais como transporte de bagagem, retorno, agendamento pré-
vio ou por transporte de mais de três passageiros.

Art. 8º O serviço de que trata esta Instrução Normativa
poderá ser compartilhado entre no máximo quatro usuários por cor-
rida, de acordo com as regras operacionais definidas pela unidade
central do MP, adotando-se funcionalidade específica na solução tec-
nológica para administrar tal situação automaticamente.

Art. 9º Os gestores de unidade deverão realizar ateste dos
serviços executados pelos usuários vinculados à sua unidade, uti-
lizando funcionalidade específica da aplicação web da solução tec-
nológica.

§ 1º O ateste de que trata o caput deste artigo deverá ser
realizado logo após o recebimento de e-mail com informação da
execução do serviço, tendo como prazo limite o primeiro dia útil do
mês subsequente ao da execução.

§ 2º Caso não haja a confirmação da execução do serviço
pelo usuário, o gestor da unidade ou o gestor setorial deverá realizar
a sua aprovação ou contestação, adotando, conforme o caso, as pro-
vidências pertinentes.

Art. 10. Após o ateste pelos gestores de unidade, o gestor
setorial deverá realizar ateste final, consolidando os atestes realizados
pelas unidades administrativas vinculadas, utilizando funcionalidade
específica da aplicação web da solução tecnológica, tendo como pra-
zo limite o quinto dia útil do mês subsequente ao da execução do
serviço.

Art. 11. O gestor de unidade ou o servidor ou militar que
tenha recebido delegação de competência para realizar ateste não
poderá executar essa operação para os serviços realizados para si
próprios, cabendo tal providência a outro gestor, servidor ou militar
de sua unidade com tal prerrogativa.

Art. 12. É vedado o uso do serviço de que trata esta Ins-
trução Normativa para transporte a local de embarque e desembarque,
na origem e no destino, quando o usuário perceber adicional, con-
forme previsto no art. 8º do Decreto nº 5.992, de 19 de dezembro de
2006.

Parágrafo único. É vedado o uso de táxi para deslocamento
no trajeto compreendido entre a residência do usuário e o local de
trabalho e vice-versa.

Art. 13. O disposto nesta Instrução Normativa observará as
regras operacionais e orientações complementares oriundas da uni-
dade central do MP, com vistas a instruir os gestores e usuários
quanto à utilização do serviço de agenciamento de transporte terrestre
de pessoal por meio de táxi.

Art. 14. O Diretor do Departamento de Administração In-
terna da Secretaria de Organização Institucional poderá editar orien-
tações complementares para a execução do disposto nesta Instrução
Normativa, inclusive para o apoio eventual ao Núcleo da Escola
Superior de Guerra em Brasília.

Art. 15. A aplicação do disposto nesta Instrução Normativa
em relação ao Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção
da Amazônia (Censipam) fica condicionada à formalização da ma-
nifestação de interesse do órgão em aderir ao serviço de transporte
por meio de táxi.

Art. 16. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação.

FRANSELMO ARAÚJO COSTA

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA No- 588, DE 3 DE MAIO DE 2017

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto no 5.773, de 9
de maio de 2006, na Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007, na Resolução CNE/CES no 1/2010, e no Parecer no 7/2017, da
Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional de Educação,
conforme consta do processo e-MEC no 201501655, e diante da
conformidade do Regimento da Instituição e de seu respectivo Plano
de Desenvolvimento Institucional com a legislação aplicável, resol-
ve:

Art. 1o Fica credenciado o Centro Universitário de Jagua-
riúna (FAJ), por transformação da Faculdade Jaguariúna, localizada
na Rua Amazonas, nº 504, bairro Jardim Dom Bosco, no município
de Jaguariúna, estado de São Paulo, mantida pelo Instituto Edu-
cacional Jaguary Ltda., com sede no mesmo município e estado.

Art. 2o O credenciamento de que trata o art. 1o é válido pelo
prazo de 4 (quatro) anos, fixado pela Portaria Normativa no 1, de 3 de
janeiro de 2017, observado o disposto no art. 4o da Lei no 10.870, de
19 de maio de 2004, bem como o art. 10, § 7o, do Decreto no 5.773,
de 9 de maio de 2006.

Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MENDONÇA FILHO

PORTARIA No- 589, DE 3 DE MAIO DE 2017

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto no 5.773, de 9
de maio de 2006, na Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007, na Resolução CNE/CES no 1/2010, e no Parecer no 44/2017, da
Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional de Educação,
conforme consta do processo e-MEC no 201508110, e diante da
conformidade do Regimento da Instituição e de seu respectivo Plano
de Desenvolvimento Institucional com a legislação aplicável, resol-
ve:

Art. 1o Fica credenciado o Centro Universitário Ális de Bom
Despacho, por transformação da Faculdade Ális de Bom Despacho,
mantido pela FACEB Educação Ltda., ambos localizados na BR 262,
Km 480, Zona Rural, no município de Bom Despacho, no estado de
Minas Gerais.

Art. 2o O credenciamento de que trata o art. 1o é válido pelo
prazo de 4 (quatro) anos, fixado pela Portaria Normativa no 1, de 3 de
janeiro de 2017, observado o disposto no art. 4o da Lei no 10.870, de
19 de maio de 2004, bem como o art. 10, § 7o, do Decreto no 5.773,
de 9 de maio de 2006.

Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MENDONÇA FILHO

PORTARIA No- 590, DE 3 DE MAIO DE 2017

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto no 5.773, de 9
de maio de 2006, na Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007, na Resolução CNE/CES no 1/2010, e no Parecer no 48/2017, da
Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional de Educação,
conforme consta do processo e-MEC no 201503005, e diante da
conformidade do Regimento da Instituição e de seu respectivo Plano
de Desenvolvimento Institucional com a legislação aplicável, resol-
ve:

Art. 1o Fica credenciada a Instituição Faculdades IDAAM, a
ser instalada na Avenida Djalma Batista, nº 1719, bairro Chapada,
município de Manaus, estado do Amazonas, mantida pela Sociedade
Educacional IDAAM Ltda., com sede no mesmo município e es-
tado.

Art. 2o O credenciamento de que trata o art. 1o é válido pelo
prazo de 3 (três) anos, fixado pela Portaria Normativa no 1, de 3 de
janeiro de 2017, observado o disposto no art. 4o da Lei no 10.870, de
19 de maio de 2004, bem como o art. 10, § 7o, do Decreto no 5.773,
de 9 de maio de 2006.

Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MENDONÇA FILHO

PORTARIA No- 591, DE 3 DE MAIO DE 2017

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto no 5.773, de 9
de maio de 2006, na Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007, republicada em 29 de dezembro de 2010, e no Parecer no

95/2017, da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional de
Educação, conforme consta do processo e-MEC no 201502038, e
diante da conformidade do Regimento da Instituição e do Plano de
Desenvolvimento Institucional com a legislação aplicável, resolve:

Art. 1o Ficam credenciadas, para oferta de cursos superiores
na modalidade a distância, as Faculdades Evangélicas Integradas Can-
tares de Salomão, com sede na Avenida Historiador Rubens de Men-
donça, nº 3.500, Grande Templo, bairro Paiaguas, no município de
Cuiabá, no estado de Mato Grosso, mantidas pela Fundação Cantares
de Salomão.

Ministério da Educação
.


