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ANEXO da Portaria nº 110, de 24 de novembro de 2011
Alterada pela Portaria nº 23, de 13 de março de 2014
SUPORTE DOCUMENTAL DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA
TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES
MINISTÉRIO DA CULTURA: Fundo Nacional de Cultura
CNPJ: 032.21904/0001-35
ENDEREÇO: Esplanada dos Ministérios Bloco “B”, CEP 70.068-900, Brasília/DF
ORGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE: Fundação Nacional de Artes
CNPJ: 26.963.660/0002-42
ENDEREÇO: Rua da Imprensa, 16 / 5º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ
Cidade: Rio de Janeiro/RJ

https://sei.cultura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=536438&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000173&infra_hash=60174…

1/7

19/12/2017

:: SEI / MINC - 0458291 - Termo de Execução Descentralizada ::

CEP: 20030-120
IDENTIFICAÇÃO DOS REPRESENTANTES
Pelo Ministério da Cultura: José Paulo Soares Mar ns, Secretário de Fomento e Incen vo à Cultura, RG nº 1.021.215.031 SJS/RS, CPF:
197.910.460-34, Ato de Nomeação: Portaria nº 1.317 de 04 de julho de 2016, D.O.U., seção 2, pág. 2.
Pela Fundação Nacional de Artes: Stepan Nercessian, Presidente, RG: 03124081-5, CPF: 266.723.837-00, Decreto de 21/12/2016, D.O.U,
seção 2, pág. 01, em 22/12/2016.
LEGISLAÇÃO
O presente Termo e as ações necessárias à sua execução se sujeitam à legislação em vigor e, em especial, ao disposto na Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, no Decreto nº 6.170, de 25 de junho de 2007, na Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 507/2011, de 24 de novembro
de 2011, e na Portaria Conjunta MP/MF/CGU n° 8, de 7 de novembro de 2012. Parecer nº 550/2017/CONJUR-MinC/CGU/AGU.
OBJETO
Descentralização Orçamentária para que a FUNARTE possa promover a Celebração do Termo de Fomento (proposta SICONV nº
037194/2017).
JUSTIFICATIVA
TED proveniente da Emenda Parlamentar nº 3218 0007 (0452935), de autoria do Deputado Federal Heráclito Fortes que, considerando a
"FUNCIONAL / AÇÃO / SUBTÍTULO" indicado, requer a descentralização de recursos para que a FUNARTE (em função de seu escopo de
atuação) possa promover a execução visando o alcance que se pretende com a referida Emenda.
Para tanto, a FUNARTE já encaminhou informações sobre a Proposta SICONV nº. 037194/2017 (0428015), que visa a consolidação do Projeto
Acordes do Campestre e que este possa funcionar de forma sustentável, incen vando crianças e adolescentes a desenvolverem suas
habilidades ar s cas, descobrir novos talentos nos municípios e localidades vizinhas e dar a eles o suporte para se proﬁssionalizarem na
música, ter a música regional bem representada em eventos culturais e contribuir para o desenvolvimento e/ou inclusão social dos atores
inseridos.
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Caberá a FUNARTE celebrar, acompanhar a execução e avaliar a prestação de contas do Termo de Fomento com a Associação Cultural
Acordes do Campestre - PI.
OPERACIONALIZAÇÃO
O presente Termo de Execução Descentralizada será operacionalizado pelo MINISTÉRIO DA CULTURA mediante a descentralização dos
recursos para que a FUNARTE possa promover a Celebração do Termo de Fomento (proposta SICONV nº 037194/2017).
PRESTAÇÃO DE CONTAS
A prestação de contas dos créditos descentralizado deverá integrar as contas anuais dos órgãos ou en dades beneﬁciários dos recursos, a
serem apresentadas aos órgãos de controle interno e externo, na forma do que determina a legislação em vigor.
A tulo informa vo, os órgãos ou en dades beneﬁciários dos recursos, encaminharão ao órgão Repassador, no prazo de 60 (sessenta) dias
após o ﬁm da vigência do presente Termo, relatório sico-ﬁnanceiro informando os resultados alcançados acerca das metas sicas previstas
no Plano de Trabalho pactuado e da execução orçamentária e ﬁnanceira resumida dos recursos na forma da descentralização.
DOS RECURSOS/DETALHAMENTO
O MINISTÉRIO DA CULTURA realizará a descentralização de créditos com repasse de recursos ﬁnanceiros para que a FUNARTE possa
celebrar o Termo de Fomento (proposta SICONV nº 037194/2017).
O presente TED, no montante de R$300.000,00 (trezentos mil reais), será descentralizado da conta da Dotação Consignada da Secretaria
Execu va/Ministério da Cultura, como segue:
Órgão Cedente: Ministério da Cultura
Unidade Gestora: 340034
Gestão: 00001
Órgão Executor: Fundação Nacional de Artes

https://sei.cultura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=536438&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000173&infra_hash=60174…

3/7

19/12/2017

:: SEI / MINC - 0458291 - Termo de Execução Descentralizada ::

Unidade Gestora: 403201
Gestão: 40402
Finalidade: Decreto nº 6.170/2007, art. 12-A, inciso ( ) I, (X ) II, ( ) III, ( ) IV.
Ação: 20ZF.0015 - Promoção e Fomento à Cultura Brasileira – No Município de São Raimundo Nonato/PI.
PTRES: 134877
Fonte: 0188
Plano Interno: 7FUFM03D001
Valor: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
NATUREZA DA DESPESA

VALOR R$

335041

300.000,00

Total

300.000,00

DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Descentralização orçamentária, visando a celebração de instrumento com o beneﬁciário indicado na Emenda para o alcance dos obje vos
pretendidos pelo Parlamentar.
Data: até 31/12/2017
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DA VIGÊNCIA
O período de vigência do presente Termo é de 60 dias, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, a critério das partes,
mediante a assinatura de Termo Adi vo.
OBRIGAÇÕES DAS PARTES
I -Cons tuem Obrigações do CONCEDENTE:
a)Efetuar a transferência do orçamento previsto para a execução deste Termo, na forma e prazos estabelecidos no Detalhamento dos
Recursos e Cronograma de Execução;
b)Efetuar a liberação do recurso ﬁnanceiro, após a comprovação, pelo proponente, do empenhamento da despesa;
c)Orientar, supervisionar e cooperar com a implantação das ações do objeto deste Termo;
d)Prorrogar "de o cio" a vigência do instrumento antes do seu término, quando der causa a atraso na liberação dos recursos, limitada à
prorrogação ao exato período do atraso veriﬁcado;
e)Publicação deste Termo em sí o eletrônico da Internet, visando atender ao princípio da publicidade;
II -Cons tuem Obrigações do PROPONENTE:
a)Promover a execução do objeto deste Termo na forma e prazos estabelecidos;
b)Solicitar a liberação do recurso ﬁnanceiro, mediante comprovação de empenhamento da despesa;
c)Aplicar os recursos discriminados, exclusivamente, na consecução do objeto deste Termo de Execução Descentralizada, respeitando a forma
e prazos estabelecidos;
d)Manter o Órgão Concedente informado sobre quaisquer eventos que diﬁcultem ou interrompam o curso normal de execução deste Termo;
e) Incluir em sua Prestação de Contas Anual os recursos e as a vidades objeto deste Termo;
f) Apresentar prestação de contas ﬁnal, contendo pelo menos as peças constantes do campo “Prestação de Contas”;
DAS CONTROVÉRSIAS E DO FORO
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Na eventualidade de ocorrerem controvérsias à interpretação e/ou cumprimento do presente Termo, os par cipes concordam em solucionálas administra vamente e submeter os eventuais conﬂitos à apreciação da Advocacia-Geral da União, na forma do inciso XI, do ar go 4º, da
Lei Complementar nº 73/1993.
ASSINATURA E PUBLICAÇÃO
O presente Termo, assinado eletronicamente, deverá ser encaminhado para as devidas publicações em conformidade com as orientações
constantes da Mensagem 2012/1881011, emi da pela Coordenação-Geral de Contabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional - STN do
Ministério da Fazenda.

(assinado eletronicamente)
JOSÉ PAULO SOARES MARTINS
Secretário -SEFIC/MinC

(assinado eletronicamente)
STEPAN NERCESSIAN
Presidente
Fundação Nacional de Artes - FUNARTE
Documento assinado eletronicamente por STEPAN NERCESSIAN, Usuário Externo, em 15/12/2017, às 15:23, conforme horário oﬁcial de
Brasília, com fundamento no art. 30, inciso II, da Portaria nº 26/2016, de 01/04/2016, do Ministério da Cultura,Publicada no Diário Oﬁcial da
União de 04/04/2016.
Documento assinado eletronicamente por José Paulo Soares Mar ns, Secretário de Fomento e Incen vo à Cultura, em 15/12/2017, às
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16:57, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 30, inciso II, da Portaria nº 26/2016, de 01/04/2016, do Ministério da
Cultura,Publicada no Diário Oﬁcial da União de 04/04/2016.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.cultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0458291 e o código CRC FE2A15DE.
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