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COORDENAÇÃO-GERAL DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO

TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA

Nº   17/2015

 

Referência: documento SEI 0004155, Processo nº 04600.200027/2015-87.

 I - IDENTIFICAÇÃO: (TÍTULO/OBJETO DA DESPESA) 

Título: Capacitação de Servidores

O presente instrumento tem por objeto a formalização de Termo de Execução
Descentralizada destinado à realização de cursos de educação continuada para
desenvolvimento técnico e gerencial, destinados à capacitação de servidores
públicos vinculados ao Instituto do Patrimônio Histórico e Art íst ico Nacional -
Iphan , os quais serão executados conforme condições e especificações
constantes do Plano de Trabalho.

 

II - UG/Gestão-Repassadora e UG/Gestão-Recebedora

Unidade Administrat iva Responsável: Inst ituto do Patrimônio Histórico e
Art íst ico Nacional - Iphan

UG/Gestão Repassadora: 343026/40401

CNPJ: 26.474.056/0001-71

Endereço:SEPS 713/913, Lote “D”, Edifício - IPHAN

CEP: 70.390-135. Brasília. DF

Responsável: Jurema de Sousa Machado

Cargo: Presidenta

CPF: 227.702.756-15

RG: M643622

UG/Gestão Recebedora: 114702 – Escola Nacional de Administração Pública –
Enap.

CNPJ: 00.627.612/0001-09

Endereço: SAIS, Área 2-A, 2º andar

CEP: 70.610-900 – Brasília (DF)

Responsável: Paulo Marques

Cargo: Presidente Interino

CPF: 053.793.318-23

RG: 2.240.195 Orgão Emissor: - SSP/SP

 

Justificativa: (Motivação/Clientela/Cronograma físico)

A Fundação Escola Nacional da Administração Pública – Enap é uma escola de
governo do Poder Executivo Federal, vinculada ao Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão – MP. Conforme dispõe o art igo 1º de seu Estatuto,
aprovado na forma do Decreto nº 6.563, de 11 de setembro de 2008, alterado
pelo art igo 2º do Decreto nº 8.091, de 3 de setembro de 2013, a Enap tem por
finalidade promover, elaborar e executar programas de capacitação de recursos
humanos para a Administração Pública Federal, visando o aumento da
capacidade de governo na gestão das polít icas públicas, tendo como atividades
preponderantes:

I - elaborar e executar programas de formação inicial, de
aperfeiçoamento de carreiras, de desenvolvimento técnico-
gerencial e de capacitação permanente de agentes públicos;

II - prospectar e difundir conhecimento sobre gestão pública;

III - fomentar e desenvolver pesquisa na área de gestão
pública;

IV - prestar assessoria técnica na elaboração de estratégias e
projetos de desenvolvimento inst itucional, e para a formulação,
implementação e avaliação de polít icas públicas;

V - desenvolver e manter projetos de cooperação nacional e
internacional;

VI - coordenar e supervisionar os programas de capacitação
gerencial de pessoal civil executados pelas escolas de governo da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional,
conforme o art. 6º, parágrafo único, do Decreto nº 5.707, de 23
de fevereiro de 2006; e

VII - inst ituir e coordenar sistema de escolas de governo da
União, nos termos do art. 3º, caput, inciso XIII, do Decreto nº
5.707, de 2006. 

 

Parágrafo único.  Desde que não haja prejuízo para o atendimento
de sua finalidade básica, estabelecida no caput, a Enap poderá
atuar em programas, projetos ou iniciat ivas federais que atendam
a outros entes da federação.

Por sua vez,  o Iphan  demanda a realização de duas turmas do curso Didática
para Facilitadores de Aprendizagem para formação de seu quadro técnico.

Diante de todo o exposto, em observância ao inciso II do art. 12A do Decreto
nº. 6.170, de 25 de julho de 2007, e ao que dispõe o Decreto nº 8.091, de 3 de
setembro de 2013, a realização das referidas  at ividades de capacitação pela
Fundação Escola Nacional de Administração Pública – Enap, definidas por meio
do ofício proposta, trarão benefício para a Presidência da República, uma vez
que a celebração do Termo de Execução Descentralizada busca viabilizar o
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que a celebração do Termo de Execução Descentralizada busca viabilizar o
aperfeiçoamento da gestão administrat iva e das polít icas públicas por
intermédio de soluções de capacitação ou da assessoria técnica no processo de
planejamento estratégico.

O Termo a ser firmado busca apoiar e viabilizar oferta de duas turmas do curso
Didática para Facilitadores de Aprendizagem, previamente acordados pelas duas
instituições, por meio de ofício proposta, e definidas em Plano de Trabalho.

O cronograma físico, assim como quantitat ivo de turmas e cursos serão
detalhados em Plano de Trabalho que passará a compor o presente Termo. 

 

IV - Relação entre as Partes: (Descrição e Prestação de Contas das
Atividades) 

I) Caberá ao Iphan:

a)Efetivar a descentralização dos recursos na forma e prazos
pactuados no Plano de Trabalho;

b)Efetuar a fiscalização do Termo de Execução Descentralizada,
por meio de servidor (a) especialmente designado (a), a quem
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação
dos serviços, podendo ter acesso às informações necessárias para
o efet ivo alcance do objeto do Plano de Trabalho;

c)Providenciar a publicação do extrato do Termo de Execução
Descentralizada no Diário Oficial da União, no prazo de 20 (vinte)
dias a contar da data de sua assinatura;

d)Notificar, por escrito, à Enap, ocorrências de eventuais
imperfeições no curso da execução do objeto, fixando prazo para
sua correção;

e)Aprovar, mediante análise prévia, a execução do objeto, bem
como a prestação de contas relat ivas aos recursos repassados;

f) Providenciar o deslocamento de docentes ou moderadores
contratados pela Enap, mediante o custeio das passagens aéreas
e concessão de diárias (ou estadia, alimentação e deslocamento
interno), quando os mesmos forem de outras Unidades Federadas;

g)Observar as regras e procedimentos para a efet iva realização
dos cursos ou oficinas, conforme abaixo descritos:

 

1. Calendário

As datas e horários dos cursos ou oficinas serão definidos conjuntamente entre
as partes, observada a vigência do recurso orçamentário.

 

2. Local de Realização

Quando o evento ocorrer em Brasília, será realizado nas dependências da Enap.
Caso não haja disponibilidade de salas na Escola, o órgão repassador será
avisado e poderá propor local alternativo para a realização das atividades ou
definir conjuntamente outro cronograma, observando-se a disponibilidade das
instalações.

Quando realizados fora de Brasília, o órgão repassador se responsabiliza pelo
local de realização do(s) curso(s) ou oficina(s), garantindo toda infraestrutura
necessária para realização.

 

3. Seleção dos servidores ao(s) curso(s)

O órgão repassador se compromete a divulgar amplamente os eventos de
capacitação ou oficinas de planejamento estratégico no âmbito interno e
selecionar criteriosamente os futuros part icipantes, de acordo com a definição
do público-alvo, a fim de garantir que todos tenham prévio conhecimento dos
objetivos e procedimentos atinentes à capacitação ou atividade de
planejamento que será realizada, bem como possam aplicar os conhecimentos
adquiridos e competências desenvolvidas.

 

4. Número de Participantes por Turma

As turmas referentes às soluções de capacitação são compostas, em média,
por 20 servidores públicos. O número mínimo de part icipantes não deve ser
inferior a 12 alunos e o máximo não deve ultrapassar 24 alunos, observada a
metodologia de cada curso.

 

5. Inscrições nos Eventos

O órgão repassador deverá entregar à Enap, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, antes do início do curso ou da oficina, a relação de nomes de todos os
part icipantes, informando CPF, e-mail, cargo e vínculo com a Administração
Pública para viabilizar a inscrição. Após, deverá enviar aos part icipantes as
orientações de matrícula disponibilizadas pela Enap. O procedimento de
matricula deve obedecer aos seguintes prazos:

Procedimento Prazo
Responsável

Instituição
Demandante Enap Participantes

Envio da
relação de
part icipantes

Até 20 antes do inicio do
curso X   

Liberação
das
inscrições no
site

Até 20 dias antes do início
do curso

 X  

Orientação
dos
part icipantes
para

De 20 até 5 dias antes do
início do curso

X   
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para
inscrição no
site da Enap

início do curso

Alteração da
lista de
part icipantes

Até 10 dias antes do início
do curso X   

Matrícula no
site da Enap

De 20 até 5 dias antes do
início do curso

  X

 

O descumprimento dos prazos acima estabelecidos acarretará adiamento do(s)
curso(s), podendo ocasionar o cancelamento caso não haja, em função do
adiamento, condições de infraestrutura e de docência para um novo período.

 

6. Certificação

Os cert ificados de conclusão do(s) curso(s) serão emit idos aos alunos que
obtiverem frequência mínima em 80% (oitenta por cento).  Não será aceito,
abono para faltas com base em atestado médico ou requerimento das chefias. 

Cumpre informar que compete ao órgão repassador garantir a presença dos
servidores em sala de aula, estando ciente de que a Enap não responde por
quaisquer prejuízos no alcance dos objetivos instrucionais decorrentes de baixa
frequência dos part icipantes ou de frequência intermitente.

 

II - Caberá à Escola Nacional de Administração Pública – Enap:

a)Promover a execução do objeto na forma e prazos estabelecidos
no Plano de Trabalho previamente aprovado pelas autoridades
competentes;

b)Permit ir o livre acesso de servidores do órgão repassador dos
recursos, do órgão de Controle Interno e do Tribunal de Contas da
União aos locais, processos, documentos e informações referentes
ao Plano de Trabalho, bem como aos locais de execução de seu
objeto;

c)Manter o órgão repassador informado sobre quaisquer eventos
que dificultem ou interrompam o curso normal da execução do
objeto deste Plano de Trabalho;

d)Restituir ao órgão repassador, caso haja, o saldo de recursos
ao final da execução do projeto, na forma do disposto no art. 73
da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 507, de 24 de
novembro de 2011;

e)Aplicar os recursos discriminados exclusivamente na consecução
do objeto do Plano de Trabalho;

f) Realizar a prestação de contas, contendo o demonstrativo
detalhado da execução das despesas, observadas as disposições
contidas nos arts. 72 a 76 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU
nº 507, de 24 de novembro de 2011, no que for cabível; e

g)Manter os documentos comprobatórios das despesas realizadas
e serviços executados de que tratam este Termo de Execução
Descentralizada pelo prazo de 10 (dez) anos, nos termos dos §§
3º e 4º, do art. 3º da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº
507, de 24 de novembro de 2011.

 

V - Previsão Orçamentária: (Detalhamento Orçamentário com Previsão
de Desembolso)

Programa de
trabalho/Projeto/Atividade Fonte Natureza da

Despesa
Valor (R$

1,00)

13.128.2107.4572.0001 0100 33.90.36 8.000,00

13.128.2107.4572.0001 0100 33.90.30 240,00

13.128.2107.4572.0001 0100 33.90.39 528,00
13.128.2107.4572.0001 0100 33.91.47 1.600,00

Total 10.368,00

 

VI - Vigência

O presente Termo vigorará pelo prazo de  120 (cento e vinte) dias, contados a
part ir da data de assinatura, podendo ser prorrogado, por acordo entre os
part ícipes, mediante assinatura de Termo Adit ivo.

 

VII - Assinaturas

Brasília,   de  maio de 2016.

 

_______________________________

Jurema de Sousa Machado
Presidenta

Instituto do Patrimônio Histórico e Art íst ico Nacional

 

____________________________________

Paulo Marques
Presidente-Substituto

Escola Nacional de Administração Pública

 



Termo de Execução Descentralizada 12 (0049238)         SEI 04600.001284/2016-19 / pg. 4

 

 

Documento assinado eletronicamente por Paulo Marques, Presidente,
Substituto, em 30/05/2016, às 17:35, conforme horário oficial de Brasília e
Resolução nº 9, de 04 de agosto de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JUREMA DE SOUSA MACHADO,
Usuário Externo, em 06/06/2016, às 15:12, conforme horário oficial de
Brasília e Resolução nº 9, de 04 de agosto de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.enap.gov.br/autenticidade, informando o código verificador
0049238 e o código CRC 5EBFB35F.

Referência: Processo nº 04600.001284/2016-19 SEI nº 0049238
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