
TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA
N.º 02/2018 - IPHAN/MINC

I - Identificação: (Título/Objeto da Despesa)

Título: Realização de pesquisa dos saberes e práticas das parteiras tradicionais do Brasil
com vistas à instrução do processo de Registro como Patrimônio Cultural Imaterial do
Brasil nos termos do Decreto nº. 3.551, de 4 de agosto de 2000; da Resolução Iphan n° 001, de
03 de agosto de 2006 e da Portaria Iphan nº 200, de 18 de maio de 2016.

 

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

Unidade Administrativa Responsável: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
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: Andrey Rosenthal Schlee

Cargo: Vice-Presidente

CPF: 572.481.250-91

RG: 3.201.128 – SSP/DF

 

Unidade Executora: Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

UG/Gestão Recebedora: 153080/15233

CNPJ:  24.134.488/0001-08

Endereço: Av. Prof. Moraes Rego,1235, Cidade Universitária

CEP: 50.670-901 - Recife. PE

Responsável: Florisbela de Arruda Camara e Siqueira Campos

Cargo: Vice-Reitor

CPF: 104.712.354-15

RG: 1.123.483 - SSP/PE

 

III - Justificativa: (Motivação/Clientela/Cronograma físico)

Esta pesquisa tem por finalidade a instrução do processo de Registro dos Saberes e Práticas
das Parteiras Tradicionais do Brasil, com vistas ao seu Registro como Patrimônio Cultural
Brasileiro, conforme artigos 3º e 4º do Decreto nº. 3.551, de 4 de agosto de 2000; da Resolução
Iphan n° 001, de 03 de agosto de 2006 e da Portaria Iphan nº 200, de 18 de maio de 2016.
Trata-se de celebração de Termo de Execução Descentralizada (TED) entre o IPHAN e a
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) com vistas à realização de pesquisa,
elaboração de dossiê de Registro e material fotográfico e audiovisual, que subsidiarão a
conclusão do Processo de Instrução para Registro dos Saberes e Práticas das Parteiras
Tradicionais do Brasil.

Termo de Execução Descentralizada CCONV 0566799         SEI 01450.001968/2018-55 / pg. 1



O início do processo para reconhecimento do ofício de parteira tradicional do Brasil
remonta o ano de 2008, com a realização do Inventário Nacional de Referências Culturais
(INRC) Saberes e Práticas das Parteiras Tradicionais de Pernambuco, seguido do INRC
Saberes e Práticas das Parteiras Indígenas de Pernambuco (2011). Após estas ações iniciais
de identificação, um pedido de registro do ofício foi  apresentado por associações de
parteiras de Pernambuco (dos municípios de Jaboatão dos Guararapes e de Caruaru) e
ONGs (Instituto Nômades e Grupo Curumim). Este pedido de Registro, em primeira
instância, foi indeferido, sendo reavaliado no ano de 2016 com sinalização positiva de sua
pertinência, gerando o processo ora objeto deste TED.

A opção pela celebração de um TED entre IPHAN e UFPE se justifica pelo fato da
Universidade Federal de Pernambuco ter em seu quadro pesquisadores com experiência de
pesquisa em patrimônio imaterial, além de um Programa de Extensão intitulado Museu da
Parteira, que vem desenvolvendo, desde 2012, ações pela valorização deste ofício. O Museu
da Parteira é formado por um núcleo de pesquisadoras, fotógrafo e parteiras, vinculados à
UFPE, ao Grupo Curumim, ao Instituto Nômades e às Associações de Parteiras de Caruaru
e de Jaboatão dos Guararapes, que tem se dedicado à abordagem do partejar tradicional por
uma perspectiva do patrimonial.

 

Objetivo principal:

Realizar pesquisa acerca dos saberes e das práticas das parteiras tradicionais do Brasil, com
vistas à produção de dossiê e registro audiovisual e fotográfico necessários para instrução
do processo de Registro deste bem cultural como patrimônio cultural do Brasil.

 

Objetivos específicos:

Realizar pesquisa histórica, iconográfica, bibliográfica e etnográfica acerca do bem no
país;

Realizar registro fotográfico do universo do partejar tradicional no Brasil;

Realizar a produção de 2 vídeos de apresentação do referido bem cultural (15 minutos
e 45 minutos);

Elaborar dossiê escrito que comporá a documentação do processo de Registro e
posterior fomento do bem cultural registrado;

Discutir com as parteiras tradicionais os aspectos importantes a serem trabalhados
pela continuidade de seu ofício, dando subsídios para apontar recomendações de
salvaguarda.

 

Pesquisa histórica/bibliográfica/iconográfica

A investigação histórica do objeto desta pesquisa abrangerá um recorte  mais amplo, a fim
de elaborar um panorama mais abrangente sobre o tema no país, com enfoque além do
ofício em si. Destacaremos o que os registros (documentos e trabalhos de referência)
informam sobre a compreensão historicamente construída acerca da medicalização do
parto e nascimento (e a consequente perseguição infligida às parteiras e mulheres com
domínio de saberes de cuidados e curas “não biomédicos”), o percurso histórico para a
construção de políticas públicas, e a construção de uma abordagem recorrente sobre os
saberes tradicionais femininos relacionados com o ofício da parteira. A pesquisa histórica
ainda pretende acessar documentos e trabalhos de referência sobre a prática das parteiras
tradicionais fora do eixo da saúde, por serem práticas registradas também por estudiosos
da cultura popular, mais especificamente dos saberes e fazeres da medicina
popular/tradicional, pautada no encontro entre os repertórios culturais indígenas, afro-
brasileiros e ocidentais.

Em suma, a pesquisa histórica para subsidiar a elaboração do dossiê estruturar-se-á na
busca ativa e análise de documentos e trabalhos de referências no eixo da saúde -
instaurado na relação historicamente conflituosa entre saberes tradicionais e os
biomédicos -, e no eixo que agrega estudos da cultura popular, ou da medicina popular -
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fundamentado no contexto cultural e nas experiências sociais que engendraram uma
expertise particular e um universo imagético-discursivo nos quais a mulher e o feminino
ocupam um lugar de centralidade, a revelia do androcentrismo estrutural e do cientificismo
radical constituintes da nossa sociedade.

A pesquisa em publicações e materiais fotográfico e audiovisual será feita em Recife,
Pernambuco, acessando-se plataformas de bases de dados acadêmicos (Scielo, Plataforma
Capes, Domínio Público, Google Scholar, Anthropological Index Online, etc.) bem como
sistemas de bibliotecas, acervos de museus (como o Museu Nacional do Folclore, do Rio de
Janeiro, cujo acervo encontra-se totalmente digitalizado) e fundações de pesquisa (como a
Fundação Joaquim Nabuco). O cronograma estima que todo o trabalho de pesquisa
histórica  ocorrerá durante os seis primeiros meses do projeto. O acionamento de técnicos
das Superintendências Regionais do Iphan será importante nesta fase, no sentido de
obtenção de informações produzidas no âmbito da instituição.

 

Pesquisa de Campo

Para a definição do recorte de pesquisa de campo serão levados em conta critérios de
representatividade (a existência de parteiras, cobrindo sua diversidade étnica e geográfica)
e metodológicos (localidades cujo acesso seja possível, no âmbito e cronograma deste
projeto). Desta forma, levando-se em consideração que nas regiões sul e sudeste, nas
últimas gerações, houve uma forte institucionalização do parto hospitalar,
comprometendo, quase a ponto de extinção, a atuação de parteiras tradicionais, a pesquisa
de campo será realizada nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país, onde há
também uma maior capacidade de mobilização das parteiras o que contribui para o
fortalecimento e finalidade da pesquisa no que se refere a obtenção de subsídios para a
salvaguarda.

No Maranhão pode-se ter contato com parteiras organizadas em várias associações na
cidade de São Luís e região metropolitana, além de possibilidade de contratação de
pesquisadora local já com acesso ao campo. Em Goiás, pode-se realizar a pesquisa junto às
mulheres Kalunga, comunidade quilombola com a qual pesquisadoras da UnB já realizaram
alguns trabalhos. No Mato Grosso do Sul, é possível o contato com parteiras indígenas. E no
Amapá, estado que vem desenvolvendo ações junto às parteiras tradicionais, mostra-se
pertinente para o recorte pela organização destas parteiras em associações e o acesso à
algumas políticas públicas de reconhecimento. Além disso, uma pesquisadora a compor a
equipe possui pesquisa nesta localidade, o que facilita a entrada no campo.

A pesquisa de campo será coordenada por pesquisadoras com experiência no campo do
patrimônio imaterial e na abordagem da parteira tradicional através das políticas públicas
culturais. O foco da pesquisa será, justamente, esta abordagem patrimonial aos saberes e
práticas das parteiras tradicionais nas localidades selecionadas para a amostra.

A equipe de campo será composta prioritariamente por mulheres, de modo a facilitar a
relação empática com as parteiras tradicionais. Em pesquisas anteriores foi possível
observar que o gênero e a idade da pesquisadora influenciavam nas conversas estabelecidas
com parteiras tradicionais e estas condições serão levadas em consideração na situação de
campo.

A fim de consolidar a metodologia do inventário, será feito um treinamento de toda a
equipe do projeto, pela coordenação geral e de campo e pela equipe do Iphan. Neste
treinamento, serão trabalhados temas em torno de:

O universo do partejar e o cenário da assistência obstétrica no Brasil: a fim de localizar
a atuação das parteiras tradicionais, a equipe receberá informações sobre as políticas
públicas em saúde, as características principais do modelo de assistência obstétrica, a
violência de gênero presente na atenção à gravidez, parto e puerpério e o tipo de
assistência ou cuidado prestado pelas parteiras tradicionais em suas comunidades.
Também serão discutidas algumas pistas de novas configurações da parteira não
médica, que ajudem a equipe a localizarem as práticas e os saberes identificados.

A metodologia do INRC e os objetivos de pesquisas como os inventários de
patrimônio imaterial: a fim de nivelar a equipe do projeto num mesmo entendimento
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sobre a abordagem a ser realizada serão discutidos alguns aspectos como a noção de
referências culturais e aqueles ligados à aplicabilidade dos resultados enquanto
instrumentos de políticas públicas.  Embora não será utilizada a metodologia do
INRC, observaremos algumas fichas do INRC que serão importantes para o
mapeamento das parteiras que serão entrevistadas pela equipe de campo e depois
pela equipe do audiovisual, bem como a identificação de pessoas chave para o
trabalho futuro de salvaguarda.

Os saberes e as práticas das parteiras tradicionais - gestação, parto e puerpério: a
equipe terá uma introdução à informações importantes sobre a fisiologia do parto e, a
partir de pesquisas já realizadas, a algumas práticas recorrentes em diferentes regiões.

Antes das viagens de campo por parte da equipe de pesquisadoras, serão feitas articulações
nos quatro estados que compõem a amostra. As associações e núcleos de parteiras das
localidades serão acionados, organizando-se encontros de parteiras nos quais será
apresentado o processo de patrimonialização em curso e o envolvimento necessário das
parteiras tradicionais. Estes encontros serão importantes, pois muitas parteiras vivem em
lugares distantes dos centros urbanos. Nos encontros, serão trocadas ideias gerais sobre o
status do ofício de parteira nas localidades, os aspectos que favorecem e dificultam a
atuação das parteiras, entre outros temas relevantes para a identificação do campo de
atuação das parteiras tradicionais. Nesta ocasião, algumas parteiras poderão ser
entrevistadas, outras terão os contatos anotados para posterior visita e entrevista. Nesses
encontros será demandado antecipadamente a participação de um técnico do Iphan
pertencente à Superintendência do respectivo Estado.

Para a articulação das parteiras, planeja-se contar com o suporte do Grupo Curumim, com
larga experiência em encontros e cursos ministrados às parteiras, no âmbito de convênio
com o Ministério da Saúde no Programa Trabalhando com Parteiras Tradicionais, ou seja, a
entrada no campo será mediada por mulheres que conhecem profundamente as parteiras
brasileiras. Esta organização poderá acionar o apoio de Prefeituras e Secretarias municipais
e estaduais de saúde, na logística, transporte e infraestrutura para os encontros.

A metodologia de pesquisa de campo prevê observação participante (nos encontros e nas
visitas às casas das parteiras) e entrevistas. O roteiro das entrevistas será construído
considerando a finalidade da pesquisa para políticas públicas, tendo o INRC como guia,
porém sem fazer uso de suas fichas.

Planeja-se começar o trabalho de campo no estado do Amapá, onde já temos pesquisadora
selecionada, com acesso ao campo e conhecimento de suas singularidades. Após o
treinamento e a fase de articulação, a pesquisadora iniciará a pesquisa propriamente dita,
com a supervisão da coordenação de pesquisa, que também se deslocará para cada
comunidade acompanhada do fotógrafo.

O registro fotográfico será feito por profissional com cerca de dez anos de trabalhos com
parteiras tradicionais, cuja pesquisa vem sendo divulgada em livros e exposições no âmbito
do Museu da Parteira e outros projetos acadêmicos. O registro apresentará as parteiras, suas
casas e quintais, seus caminhos e locais de atendimento, objetos de devoção, e outros
elementos importantes para a consolidação do dossiê.

O trabalho se repetirá em cada um dos estados, sempre com apresentação parcial dos
dados coletados à equipe de acompanhamento do Iphan.

Após o fechamento do campo, durante a sistematização dos dados coletados para a análise,
será elaborado o roteiro para os vídeos. A equipe de vídeo, parceria estabelecida com o
Laboratório de Antropologia Visual e Laboratório de Multimídia do Curso de Museologia do
Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE, captará as imagens de acordo com o
roteiro elaborado conjuntamente com a coordenação da pesquisa de campo (de modo a
evitar a captação de muitas horas de vídeo, dificultando a edição, e como forma de
potencializar os recursos financeiros disponíveis para passagens e diárias). O fotógrafo será
acionado nesta fase, a fim de apontar caminhos para a elaboração do roteiro, a captação das
imagens e a edição dos vídeos. Esta etapa de edição será feita no Laboratório Multimídia,
prevendo-se a contratação de serviço de finalização (equalização de som e ajuste de cor na
versão final). Cada etapa do vídeo será apresentada à equipe do Iphan, para comentários e
aprovação (roteiro, primeira versão da edição), de modo a enviar apenas a versão definitiva
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aprovada para ajustes de som e cor.

A sistematização das informações será feita com o intuito de constituir um mapeamento
dos saberes e das práticas das parteiras tradicionais no Brasil. Narrativas biográficas serão
coletadas no âmbito das entrevistas de modo a apresentar quem são as detentoras dos bens
culturais. Outras informações sobre práticas de cuidado na gestação, parto e puerpério,
transmissão de saberes, o uso de plantas e elementos de devoção, os estímulos feitos às
parturientes, a preparação do ambiente para o parto, os alimentos e bebidas ofertados em
cada fase do pré parto, parto e parto imediato, a relação com governos e ONGs, etc, serão
sistematizadas de modo a entender o que constitui o ofício de parteira tradicional no Brasil
de hoje e quais estratégias de salvaguarda melhor se indica para esse bem.

 

Acompanhamento

A Superintendência do Iphan no Estado de Pernambuco fará o acompanhamento do
andamento do projeto com reuniões e análise de textos e produtos parciais a cada três
meses.

No que diz respeito aos produtos finais, após pesquisa de campo, apresentaremos o roteiro
do vídeo e estrutura de sumário do dossiê para discussão e aprovação junto à
Superintendência do Iphan em Pernambuco e ao Departamento de Patrimônio Imaterial
(DPI) para que seja aprovado e dado prosseguimento aos trabalhos. No caso do vídeo, um
primeiro corte do filme também será apresentado e discutido junto ao Iphan para que siga
para finalização.

 

Produtos Parciais

Serão entregues relatórios parciais para o acompanhamento do projeto:

90 dias: planejamento das atividades/elaboração de plano de trabalho;

180 dias: relatório parcial acerca da pesquisa histórica/bibliográfica/iconográfica e do
planejamento da pesquisa de campo;

270 dias: relatório final da pesquisa histórica/bibliográfica/iconográfica e relatório
parcial da articulação, pesquisa de campo e registro fotográfico;

360 dias: relatório final de pesquisa de campo; registro fotográfico; encontro de
parteiras; roteiro do vídeo e estrutura do sumário do dossiê;

450 dias: primeiro corte dos vídeos; dossiê fotográfico e primeira versão do dossiê
escrito;

540 dias: Versão final do dossiê escrito e dos vídeos.

 

Produtos Finais

Serão entregues como produto final do projeto de pesquisa os seguintes itens:

Cópia do material bruto da pesquisa em formato digital.

Fotografia: 70 (setenta) fotografias digitais em alta resolução (mínimo de 300 dpi) no
formato JPEG juntamente com Termos de Autorização de Uso de Imagem.

Vídeo: Dois vídeos digitais, com resolução Full HD (Full High Definition -1920 x 1080
pixels), de caráter etnográfico que contemplem os aspectos culturalmente relevantes
do bem: um com duração de cerca de 15 minutos e outro com duração de cerca de 45
minutos, juntamente com Termos de Autorização de Uso de Imagem.

Dossiê: Dossiê, impresso e em meio digital, contendo histórico do processo no Iphan;
processo de pesquisa (metodologias, dificuldades, dentre outros aspectos que forem
julgados pertinentes); descrição pormenorizada do bem que possibilite a apreensão
de sua complexidade e  contemple a identificação de atores e entidades atuantes,
significados atribuídos ao bem; processos de produção, circulação e consumo;
contexto cultural específico e outras informações pertinentes; referências à formação e
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à continuidade histórica do bem, assim como às transformações ocorridas ao longo
do tempo; avaliação das condições em que o bem se encontra, com descrição e análise
de riscos potenciais e efetivos à sua continuidade; recomendações de ações para a
salvaguarda do bem; justificativa para seu Registro.

 

 

IV - Relação entre as Partes:

I – Compete ao IPHAN

a. descentralizar ao parceiro os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução
das ações objeto do presente Termo de Execução Descentralizada, obedecendo o
Cronograma de Desembolso constante do Plano de Trabalho;

b. estabelecer as prioridades técnicas e as diretrizes de execução dos recursos
descentralizados juntamente com o parceiro;

c. analisar os relatórios de execução física enviados pelo parceiro e emitir parecer sob o
aspecto técnico quanto à execução física e alcance dos objetivos do presente Termo;

d. acompanhar e avaliar a execução do objeto deste Termo, inclusive designando servidores
especificamente para esse fim, informando ao parceiro quando forem detectadas
ocorrências de eventuais desvios;

e. assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto deste Instrumento no
caso de paralisação das atividades por força de qualquer fato relevante que venha a ocorrer,
de modo a evitar a descontinuidade das ações pactuadas;

f.  apoiar os pesquisadores na obtenção das informações necessárias ao desenvolvimento
dos trabalhos; e

g. fornecer infraestrutura necessária para a realização das reuniões.

 

II – Compete à UFPE

a - Executar as atividades em estrita observância à legislação específica;

b - Manter registros atualizados e documentos comprobatórios da efetivação das despesas,
visando à oportuna preparação de demonstrações financeiras;

c - Apresentar ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional relatórios e/ou
produtos que comprovem a execução do objeto do presente Termo de Execução
Descentralizada;

d - Apresentar ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, no prazo máximo
de 60 (sessenta) dias contados da ultimação do prazo de vigência deste Termo de Execução
Descentralizada, formulários e relatórios para a comprovação da regular aplicação dos
recursos recebidos, bem como a comprovação do resultado do objeto proposto;

e - Assumir todas as obrigações legais decorrentes das contratações necessárias à
consecução do Projeto mencionado na Cláusula Primeira deste Termo de Execução
Descentralizada;

f - Manter o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional informado sobre
quaisquer eventos que dificultem ou interrompam o curso normal da execução financeira e;

g - Restituir ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, os valores por
ventura não empenhados no corrente exercício até o dia 31/12/2018;

h - Facilitar, a qualquer tempo, o livre acesso do CONCEDENTE,  por servidor especialmente
designado,  ao local da realização do objeto do presente ajuste, à documentação pertinente
à sua execução, e a todos os atos, fatos e lugares relacionados direta ou indiretamente com
o objeto pactuado, inclusive  disponibilizando aos agentes públicos encarregados do
controle interno e externo os dados e elementos solicitados, quando em missão de
fiscalização e/ou auditoria;

I - Fazer o acompanhamento da aplicação dos recursos, visando sua correta e regular
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utilização;

j - Coordenar as atividades descritas na metodologia;

k - Confecção e entrega de relatórios referentes às atividades executadas;

l - Prestar conta dos recursos descentralizados no âmbito do presente Termo de
Cooperação em sua tomada de contas anual a ser apresentada aos órgãos de controle
interno e externo da União;

m - Apresentar relatório de atividades contendo avaliação qualitativa e quantitativa acerca
dos resultados obtidos com a execução do Termo, em até sessenta dias após o final da
execução, e quando solicitado pela unidade descentralizadora do recurso.

 

V - Prestação de Contas

A prestação de contas final do presente Termo de Execução Descentralizada será
formalizada pela UFPE ao término do objeto, no prazo de até 60 (sessenta) dias após o
encerramento da sua vigência. Os seguintes documentos devem ser encaminhados ao
IPHAN:

 

a. Relatório de Cumprimento do Objeto, indicando, quando for o caso, relação de bens
produzidos ou construídos, relação de treinados ou capacitados e relação de serviços
prestados;

b. Relatório de execução orçamentária e financeira;

c. Comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver.

 

Caberá à recebedora promover, por meio de sua Unidade Gestora, a prestação de contas
referente à aplicação e execução orçamentária e financeira dos recursos oriundos deste
Termo de Execução Descentralizada juntamente com sua Prestação de Contas Anual aos
seus Órgãos de Controle Interno e Externo da União.

Caberá ao IPHAN o direito de propriedade dos bens remanescentes na data de conclusão
ou extinção deste instrumento.

 

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

A execução do objeto do presente Termo requererá o montante de recursos no total de R$
550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) a cargo do IPHAN, conforme os dados abaixo
indicados, a ser descentralizado em parcela única, de acordo com o cronograma de
desembolso pactuado:

 

Programa de
Trabalho/Projeto/Atividade

Fonte Natureza da Despesa Valor

Preservação do Patrimônio Cultural
Brasileiro – Nacional 13.391.2027.20ZH

0100
33.90.18 R$ 30.000,00
33.90.20 R$ 135.600,00
33.90.39 R$ 384.400,00

TOTAL R$ 550.000,00

 

VII - Denúncia e Rescisão

Este Termo de Execução Descentralizada poderá ser denunciado pelos partícipes e
rescindido a qualquer tempo, por descumprimento de qualquer de suas Cláusulas,
independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais.

 

VIII - Controvérsias e Foro

Na eventualidade de ocorrerem controvérsias à interpretação e/ou cumprimento do

Termo de Execução Descentralizada CCONV 0566799         SEI 01450.001968/2018-55 / pg. 7



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, artigo 4º da Lei Complementar nº 73/1993.

 

IX - Vigência:

O presente Termo de Execução Descentralizada vigorará por 18 (dezoito) meses contados a
partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogado por meio de Termo Aditivo,
previamente acordado entre os partícipes, abrangendo aditivos de prazos, valores, metas e
resultados, mantendo-se inalterado o objeto da avença.

O pedido de alteração do presente Termo deverá ser requerido formalmente à outra parte,
com as devidas justificativas, até 30 (trinta) dias antes da data do término do prazo de
vigência delimitado.

 

X - Publicação:

Considerando que o ato que dá suporte a descentralização de créditos é de natureza
orçamentária, devidamente registrado no SIAFI, não há necessidade de sua publicação no
DOU, sendo que a minuta padrão instituída pela Portaria Conjunta nº 08, de 7 de novembro
de 2012, é documento que ampara a descentralização externa (destaque orçamentário) de
créditos, devendo para tanto, ficar arquivada, na unidade descentralizada, com a
movimentação do dia. Com vistas a possibilitar o acesso público à informação, o IPHAN
disponibilizará em seu sítio eletrônico na internet o referido Termo de Execução
Descentralizada, conforme orientação da Coordenação Geral de Contabilidade – emissora:
170999, por meio da mensagem nº 2012/1881011 disponibilizada no Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI.

 

Documento assinado eletronicamente por Florisbela de Arruda Camara e Siqueira
Campos, Usuário Externo, em 03/07/2018, às 16:05, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Andrey Rosenthal Schlee, Presidente
Substituto, em 05/07/2018, às 14:49, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.iphan.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 0566799 e o
código CRC 34AB7847.
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