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Ofício SEI-GDF Nº 19/2019 - SEL/SUBCONP Brasília-DF, 08 de outubro de 2019.

Assunto: Orientações Preliminares para Execução e Prestação de Contas de Termo de Fomento.

 

Prezado(a),

 

1. Com referência ao Termo de Fomento n.º 24/2019, celebrado entre esta Secretaria de Esporte e
Lazer do Distrito Federal e o Ins tuto Bombeiros de Responsabilidade Social - IBRES, para o
Apoio à Realização de Campeonatos de Futebol Amador de Base e Adulto 2019, no período de
09/10/2019 a 09/02/2020 apresentamos as seguintes orientações.

2. A Lei nº 13.019/2014, o Decreto Distrital nº 37.843/2016 e a Portaria SETUL nº 188/2018,
regulamenta as parcerias por meio de Termo de Fomento, entre a administração pública e
Organizações Da Sociedade Civil - OSC, em regime de mútua cooperação, para a consecução de
finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de a vidades ou de projetos
previamente estabelecidos em planos de trabalho.

3. Por força do Instrumento pactuado, é responsabilidade exclusiva da En dade parceira, todo ato
rela vo à movimentação dos recursos financeiros e realização de despesas previstas no Plano
de Trabalho, seja a execução das despesas de custeio e/ou contratações de serviços e de
pessoal. Ficando a Administração Pública desobrigada por qualquer pagamento de encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais.

4. Ressalta-se ainda, que é u lizado como regra a movimentação do recurso público mediante
transação eletrônica, para pagamento de despesa cujo fato gerador tenha ocorrido durante a
vigência da Parceria.

5. Ademais, o art. 42 do Decreto nº 37.843/2016 relaciona despesas que não poderão ser pagas
com recursos da parceria, dentre elas destacamos as despesas com publicidade, salvo quando
previstas no plano de trabalho como divulgação ou campanha de caráter educa vo, informa vo
ou de orientação social, não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem
promoção pessoal.

6. Quanto ao monitoramento da execução do Projeto, cabe à OSC assegurar ao Gestor da Parceria
e demais servidores da SEL, acesso irrestrito às áreas do evento por todo o período de
realização, aos processos, aos documentos e às informações relacionadas à execução desta
parceria.

7. No tocante ao desenvolvimento das a vidades rela vas ao objeto do Termo de Fomento, a
En dade deverá promover divulgações por meio de site oficial do evento, páginas oficiais no
Facebook e Instagram, com uma chamada atrativa que desperte o interesse do público e durante
a realização do evento, divulgar a parceria em telões, projetores e demais canais de
comunicação.

8. Outrossim, todo e qualquer material de divulgação u lizado nos locais dos eventos deverão ser



iden ficados com a logomarca da SEL/DF e do GDF, seja impresso ou online. Recomendamos
que antes da produção deste material, o seu layout seja subme dos à apreciação desta
secretaria, , por intermédio do e-mail imprensa.esportegdf@gmail.com.

9. Em se tratando de eventos com mais de um dia de duração, a OSC deverá promover manutenção
da limpeza do local, conforme legislação rela va aos grandes geradores de lixo (Lei Distrital nº
5610; Decreto 37.568/2016; Instrução Norma va nº 89/2016 do SLU; e Resolução da Adasa
nº14/2016);

10. Quando o projeto proposto ver previsão de montagem de estrutura é necessário que a
En dade considere as disposições con das no Código de Edificações do Distrito Federal, por
obrigação que deriva da responsabilidade técnica, estabelecida pela Lei nº 6.496/1977.

11. Havendo necessidade de qualquer alteração no Projeto durante a vigência da parceria, caberá a
En dade apresentá-la formalmente a esta Secretaria, de forma a evitar prejuízo à execução do
objeto pactuado.

12. Ademais, conforme dispõe o art. 66 do Decreto nº 37.843/2016, bem como o item 14.2, Cláusula
Décima Quarta do Instrumento de Termo de Fomento pactuado, a prestação de contas final
consis rá na apresentação do Relatório de Execução do Objeto - REO, pela OSC no prazo de 90
(noventa) dias após o término da vigência da parceria, sendo este indipensável para o
julgamento das contas pelo administrador público.

13. Cabe informar ainda, que o Relatório de Execução do Objeto apresentado pela En dade deverá
conter: descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto, para demonstrar o
alcance das metas e dos resultados esperados no período de que trata a prestação de contas;
documentos de comprovação do cumprimento do objeto, tais como listas de presença, fotos,
depoimentos, vídeos e outros suportes; documentos de comprovação do cumprimento da
contrapar da em bens ou serviços, quando houver; e documentos sobre o grau de sa sfação do
público-alvo.

14. Importante ressaltar que nos casos em que não ver sido realizada pesquisa de sa sfação, a
organização da sociedade civil deverá apresentar declaração de en dade pública ou privada
local, manifestação do conselho setorial ou outro documento que sirva para expor o grau de
satisfação do público-alvo.

15. Destacamos ainda, que a OSC deverá devolver à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA os saldos
financeiros existentes, quando houver, conforme orientação anexa, inclusive os provenientes
das receitas ob das de aplicações financeiras, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias após o
término de vigência da parceria, sob pena de imediata instauração de tomadas de contas
especial; o comprovante de devolução e de encerramento da conta bancária deverá ser anexado
ao Relatório de Execução do Objeto.

16. Por fim, considerando que o êxito da execução do Termo de Fomento depende essencialmente
do cumprimento das metas/etapas descritas no Plano de Trabalho, do atendimento às normas
da administração pública e da capacidade técnica da equipe de trabalho envolvida, convocamos
a Entidade para uma reunião técnica na data de 09/10/2019 às 11h00.

17. Oportunamente encaminhamos cópia do Instrumento do Termo de Fomento firmado em
08/10/2019.

18. Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários, por meio dos
Gestores de Parceria Eluídes Agapito Moreira e Karluana Duarte Arruda Barroso nos endereços
eletrônicos: eluidesagapito@gmail.com e  karluana.barroso@esporte.df.gov.br.

Atenciosamente,
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ERNANY SANTOS DE ALMEIDA

Subsecretário

 

Ao Senhor(a)

Eugênio Cesar Nogueira

Instituto Bombeiros de Responsabilidade Social - IBRES

C1 Lotes 1 a 12; Sala 936; 9o Andar; Edifício Taguatinga Trade Center; Taguatinga Centro

CEP 72.010-010 – Brasília/DF.

 

PASSO A PASSO DA DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM C/C DE PARCERIA MROSC

 

1º A OSC Parceira fará a transferência, caso haja, do saldo em poupança e/ou aplicação financeira
para a conta corrente exclusiva da parceria;

2º A OSC Parceira encaminhará a SEL/DIPRESC – Diretoria de Prestação de Contas, através de O cio,
contendo o número do Processo SEI e do Termo de Parceria, que deverá ser entregue no Protocolo da
SEL, solicitação de Devolução de Saldo Remanescente da Parceria. Anexar ao

Ofício cópia do Extrato de Conta Corrente atualizado e e-mail e/ou telefone para contato;

3 º O Protocolo da SEL incluirá o O cio ao Processo SEI correspondente ao Termo de Parceria
(Colaboração ou Fomento);

4º O Protocolo da SEL encaminhará o Processo SEI para a SEL/SUAG/COPLOF/DIPRESC;

5º A DIPRESC encaminhará, após verificar o O cio e demais anexos, através de Despacho o Processo
SEI, a SEL/SUAG/COPLOF/DIPLOF, solicitando a inscrição da dívida do SIGGO e a geração de NL - Nota
de Lançamento no valor a ser devolvido pela OSC Parceira;

6º A DIPRESC informará a OSC Parceira, através de e-mail ou de telefonema, o valor à ser Depositado
na Conta Única do GDF/SEFAZ no Banco de Brasília; Agência: 100, Conta Corrente:800.110-1 (C/C
100.800.110-1);

7º A OSC Parceira encaminhará a SEL/DIPRESC, através do e-mail: carlos.ferreira@esporte.df.gov.br,
cópia do Termo de Encerramento da Conta Corrente e da Guia de Depósito ou Transferência Eletrônica
do Saldo Remanescente;

8º A DIPRESC, após receber o Termo de Encerramento da Conta Corrente e a Guia de Depósitoou
Transferência Eletrônica, fará a inclusão dos mesmos no Processo SEI;

9º A DIPRESC encaminhará e solicitará a SEFAZ, através do e-mail: nuteg@fazenda.df.gov.br, cópia do
Termo de Encerramento da Conta Corrente e da Guia de Depósito ou Transferência Eletrônica e a
baixa da NL - Nota de Lançamento no SIGGO;

10º A DIPRESC fará, após 24 horas, a impressão por meio do SIGGO Conta 218815004 da Guia de
Recebimento da NL – Nota de Recebimento;

11º A DIPRESC encaminhará, após inclusão da Guia de Recebimento da NL no Processo SEI, através de
Despacho o Processo SEI, a SEL/SUAG/COPLOF/DIPLOF, solicitando a baixa da NL -Nota de
Lançamento no SIGGO.
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Lembramos que a devolução do Saldo Remanescente da Parceria, na Conta Única do GDF, pela OSC
Parceira não líquida o Termo de Parceria junto ao GDF/SEL ou demais obrigações financeiras apuradas
posteriormente.

Documento assinado eletronicamente por ERNANY SANTOS DE ALMEIDA - Matr.0273596-2,
Subsecretário(a) de Convênios e Parcerias, em 08/10/2019, às 14:31, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 29536137 código CRC= 61D331B3.
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