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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
Processo n.º: 01400.031000/2017-68
EXERCÍCIO 2017
IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

Órgão Cedente: Ministério da Cultura / Secretaria de Infraestrutura Cultural
CNPJ: 03.221.904/0001-35
Endereço: SCS Qd. 09 Lote “C”– Ed. Parque Cidade Corporate – Torre “B” 12º andar
Cidade: Brasília - DF
CEP: 70308-200

Órgão Executor: Museu Aeroespacial - MUSAL
CNPJ: 00.394.429/0145-94
Endereço: Avenida Marechal Fontenelle, 1000 – Campo dos Afonsos - SULACAP
Cidade: Rio de Janeiro - RJ
CEP: 21.740-000
IDENTIFICAÇÃO DOS REPRESENTANTES

Pelo Ministério da Cultura: Paulo Edy Nakamura, Ordenador de Despesas Substituto, Secretaria de Infraestrutura Cultural, portador do
Registro Geral nº 3.795.815-8, expedida pelo SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 087.415.928-83, nomeado pela Portaria nº 684, de 28 de
novembro de 2017, publicado no Diário Oficial da União nº 190 de 1º/12/2017, seção 2, pág 6.

Pelo Museu Aeroespacial: Rafael Rodrigues Filho, Diretor, CPF nº 373.512.657-04, Portaria nº 1.332/GC1, de 11 de setembro de 2017 e
publicada no D.O.U. n° 230, de 12 de setembro de 2017, Seção 02, pg. 07.

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, Portaria/MinC nº 23, de 13 de março de 2014, e na Portaria Conjunta
MP/MF/CGU n° 8, de 7 de novembro de 2012.

OBJETO

Descentralização de dotação orçamentária relacionada no valor de R$ 164.822,24 (cento e sessenta e quatro mil, oitocentos e vinte e dois
reais e vinte e quatro centavos), destinados a execução do projeto/objeto: “Manutenção e conservação dos portões do hangar 01 do Museu
Aeroespacial/RJ”.
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Objetivos específicos:
1.
2.
3.
4.
5.

Recuperar os trilhos e roldanas de todas as 16 portas do hangar 01;
Fazer a manutenção das estruturas metálicas;
Fazer a recuperação ou troca das estruturas de madeira das portas;
Fazer a troca das telhas que cobrem a superfície das portas;
Efetuar o tratamento anticorrosivo e a pintura das estruturas de todas as 16 portas existentes.

JUSTIFICATIVA
Tendo em vista o atendimento de necessidades decorrentes da utilização dos hangares do Museu Aeroespacial para exposição do acervo
histórico sob responsabilidade do Comando da Aeronáutica, existe a necessidade de manutenção dos portões de acesso, com a finalidade de
corrigir problemas de desgaste que causam restrições de movimentação, além de troca e reforma das superfícies dos mesmos, tudo causado
pela ação do tempo e das condições climáticas reinantes no local.
Necessário se faz comentar que o Museu Aeroespacial é uma Organização Militar do Comando da Aeronáutica que há 44 anos preserva e
divulga a história da aeronáutica brasileira, disponibilizando ao público o seu acervo por meio de exposições e eventos culturais e
aviatórios.
Esta instituição é composta de instalações e hangares da década de 40, recebendo, anualmente, a visitação de cerca de 80.000 (oitenta mil)
pessoas, entre brasileiros e estrangeiros.
Importante se faz comentar que o acervo do MUSAL é composto de 134 aeronaves catalogadas e inúmeras peças de arte e documentações
históricas.

OPERACIONALIZAÇÃO
O presente Termo será operacionalizado pelo MINISTÉRIO DA CULTURA mediante a transferência dos recursos para o MUSEU
AEROESPACIAL.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
A prestação de contas dos créditos descentralizado deverá integrar as contas anuais dos órgãos ou entidades beneficiários dos recursos, a
serem apresentadas aos órgãos de controle interno e externo, na forma do que determina a legislação em vigor.

A título informativo, os órgãos ou entidades beneficiários dos recursos, encaminharão ao órgão Repassador, no prazo de 60 (sessenta) dias
após o fim da vigência do Termo, relatório físico-financeiro informando os resultados alcançados acerca das metas físicas previstas no
Plano de Trabalho pactuado e da execução orçamentária e financeira resumida dos recursos na forma da descentralização.
DOS RECURSOS/DETALHAMENTO

Para cobertura da Cooperação, o MINISTÉRIO DA CULTURA realizará a descentralização de créditos com repasse de recursos
financeiros ao MUSEU AEROESPACIAL para a execução do objeto deste Termo de Execução Descentralizada, no montante de R$
164.822,24 (cento e sessenta e quatro mil, oitocentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos), em parcela única, à conta da Dotação
Consignada do Museu Aeroespacial, como segue:

Órgão Cedente: Ministério da cultura - MinC
Unidade Gestora: 420044
Gestão: 00001
PI: 7DDFI040001
ID nº 8747
PTRES: 092713.
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Natureza de Despesa: 339039.

Órgão Executor: Diretoria de Economia e Finanças da Aeronáutica (Órgão Credor – Museu Aeroespacial)
Unidade Gestora: 120002
Gestão: 00001
Finalidade: Decreto nº 6.170/2007, art. 12-A, inciso ( ) I, (X) II, ( ) III, ( ) IV
Valor: R$ 164.822,24 (cento e sessenta e quatro mil, oitocentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos)

Programa de Trabalho/ Projeto/ Atividade

Natureza da Despesa*

Valor (R$)

Manutenção e conservação dos portões do
hangar 01 do Museu Aeroespacial/RJ

339039 (Serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica)

R$ 164.822,24

Total

R$ 164.822,24

DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Parcela Única – R$ 164.822,24

Período de Execução: 60 dias

Cronograma:

Especificação
Manutenção e conservação dos
portões do hangar 01 do Museu
Aeroespacial/RJ

Duração

60 dias

Início

Término

DEZ/2017 JAN/2018

O cronograma ora apresentado poderá ser revisto pelas partes, em comum acordo, a qualquer tempo.

DA VIGÊNCIA
O período de vigência do presente Termo é de 365 dias, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, a critério das partes,
mediante a assinatura de Termo Aditivo.

OBRIGAÇÕES DAS PARTES
I. Constituem 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 ofício" a vigência do instrumento antes do seu término, quando der causa a atraso na liberação dos recursos,
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limitada à prorrogação ao exato período do atraso verificado;
e. Publicação deste Termo em sítio eletrônico da Internet, visando atender ao princípio da publicidade;
II. Constituem 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 Mino normal de execução
deste Termo;
e. Incluir em sua Prestação de Contas Anual os recursos e as atividades objeto deste Termo;
f. Apresentar prestação de contas final, contendo pelo menos as peças constantes do campo “Prestação de Contas”;
g. Devolver, obrigatoriamente, até cinco dias antes da data estabelecida legalmente como prazo para efetivação dos empenhos, os
saldos orçamentário e financeiro não utilizados em sua totalidade, ou em até 30 dias, em caso de rescisão deste Termo.

DAS CONTROVÉRSIAS E DO FORO
Na eventualidade de ocorrerem controvérsias à interpretação e/ou cumprimento do presente Termo, os partícipes concordam em
solucioná-las administrativamente e submeter os eventuais conflitos à apreciação da Advocacia-Geral da União, na forma do inciso XI, do
artigo 4º, da Lei Complementar nº 73/1993.

ASSINATURA E PUBLICAÇÃO
E, por estarem justas e acordadas entre os partícipes as condições deste Termo, foi o presente assinado eletronicamente pelas partes,
juntamente com as testemunhas abaixo indicadas, para que produza seus efeitos jurídicos e legais em juízo e fora dele, devendo ser
disponibilizado, pela Unidade Gestora demandante, no sítio eletrônico da Internet em conformidade com as orientações constantes da
Mensagem 2012/1881011, emitida pela Coordenação-Geral de Contabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional – STN do Ministério da
Fazenda.

Brasília, 08 de dezembro de 2017.

_____________________________________
____________________________
RAFAEL RODRIGUES FILHO
Diretor
Instituto Histórico - Cultural da Aeronáutica

PAULO EDY NAKAMURA
Ordenador de Despesas - Substituto
Secretaria de Infraestrutura Cultural
Ministério da Cultura

Documento assinado eletronicamente por Paulo Edy Nakamura, Ordenador de Despesas - Subs tuto, em 08/12/2017, às 18:14,
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 Rafael Rodrigues Filho, Usuário Externo, em 08/12/2017, às 18:15, 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 auten0cidade deste documento pode ser conferida no site h1ps://sei.cultura.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0452459 e o
código CRC 0EF4D227.
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