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TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA

N.º 01/2018 - IPHAN/MINC

I - Iden�ficação: (Título/Objeto da Despesa)

Título: Levantamento das Referências Culturais de São José do Queimado, Serra/ES.

 

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

Unidade Administra�va Responsável: Superintendência do  Iphan no Espírito Santo - Iphan-ES

UG/Gestão Repassadora: 343033/40401

CNPJ: 26.474.056/0033-59

Endereço: Rua José Marcelino nº 203 - Centro/Cidade Alta

CEP: 29.015-120 – Vitória/ES

Responsável: Elisa Machado Taveira

Cargo: Superintendente

CPF: 112.768.647-01

RG: 1.921.925 – SSP/ES

 

Unidade Executora: Ins�tuto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - Ifes

UG/Gestão Recebedora: 153080/15233

CNPJ:  10.838.653/0001-06

Endereço: Av. Rio Branco - Santa Lúcia/Vitória

CEP: 29.056-260 - Vitória/ES

Responsável: Jadir José Pela

Cargo: Reitor

CPF: 478.724.117-68

RG: 447456- SSP/ES

 

III - Jus�fica�va: (Mo�vação/Clientela/Cronograma �sico)

A realização da pesquisa cabe à finalidade de inves�gação acerca da base social interessada na valorização e reconhecimento da
Insurreição de Queimado enquanto referência cultural iden�tária associada às ruínas da Igreja de São José do Queimado, localizada no
município de Serra.

O projeto de pesquisa, inicialmente pensado para ocorrer através da contratação de empresa especializada em pesquisas, voltou-se
para a parceria entre Iphan e Ifes, no sen�do de potencialização de seus resultados, tanto em termos da mobilização dos atores
envolvidos, quanto no que diz respeito aos desdobramentos futuros do projeto.

Podemos destacar como elementos essenciais à jus�fica�va da parceria: a excelência do Ifes Campus Serra, que permite a formação da
equipe mul�disciplinar e apoio de profissionais de diversas áreas do conhecimento, com destaque para as tecnologias da Informação.
Além da estratégica localização do Campus Serra situado no mesmo município do bem pesquisado, a unidade do Ifes poderá
disponibilizar equipamentos e estrutura que atendem uma parte das ações previstas neste projeto tais como: veículo oficial para
professores, pesquisadores e estudantes, por ocasião de reuniões, deslocamentos para locais de gravação ou eventos diversos, seja em
Queimado ou região metropolitana; estrutura de auditório com capacidade para 150 pessoas e salas de aula dalém de pá�os,
banheiros, laboratórios com computadores para u�lização em palestras, seminários, rodas de conversa e a�vidades de ensino e
aprendizagem previstas no curso da pesquisa; possibilidade de emi�r cer�ficados a par�cipantes de ações didá�co-pedagógicas
concomitantes à pesquisa, a exemplo da formação de condutores para visitas guiadas, na linha do turismo de base comunitária e
pedagógica.

Na questão da potencialização mencionada anteriormente, podemos indicar o envolvimento dos alunos no Ifes Campus Serra na
equipe de execução como bolsistas, que vão também passar por um processo de educação patrimonial tanto teórico quanto prá�co.

A parceria entre as ins�tuições promoverá a ampliação do debate sobre patrimônio cultural e o acesso à educação patrimonial na
própria comunidade acadêmica, entre movimentos sociais, culturais ou ar�s�cos, nas escolas da região.
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 A previsão de capacitação de professores e estudantes, tanto teórica pela equipe do lphan, quanto prá�ca pela execução do projeto,
somada à previsão de produção audiovisual que dê ensejo a um possível Processo de Instrução de Pedido de Registro, serão replicadas
no contexto escolar durante a execução do projeto e depois. Os desdobramentos deste projeto, portanto, serão duradouros, em
termos de pesquisa, de ensino e de extensão.

 

Obje�vo principal:

Produzir conhecimento sobre a Referência Cultural "Insurreição de Queimado", ocorrida há 168 anos no município de Serra, por
meio da aplicação de Pesquisa pela equipe do Ifes Campus Serra com inspiração no Inventário Nacional de Referências Culturais -
INRC.

 

Obje�vos específicos:

O obje�vo do estudo é compilar elementos que possam jus�ficar uma mudança do mecanismo de reconhecimento das referências
culturais sobre a an�ga Vila de São José do Queimado, no município de Serra/ES, na qualidade de Patrimônio Cultural Imaterial
Nacional. A intenção é:  

1º - inves�gar as bases sociais, polí�cas e ideológicas que impulsionaram o pedido de tombamento do Sí�o Histórico e Arqueológico
de São José do Queimado feito pelo Legisla�vo Federal ao Iphan;

2º - iden�ficar e descrever os elementos que caracterizam a relevância das referências culturais sobre a memória da Insurreição de
Queimado em nível nacional, diante de eventual pedido de Registro;

3º - promover a compreensão do sen�do das aspirações de diferentes atores sociais sobre os usos do SHA de Queimado enquanto
lugar de memória. 

 

Metodologia

A pesquisa se desenvolverá a par�r de trabalho colabora�vo e mul�disciplinar, envolvendo estudantes de graduação e de ensino
médio, especialistas da comunicação e audiovisual, educadores e pesquisadores do tema educação para as relações étnico-raciais,
além do acompanhamento do Iphan em diferentes momentos da execução. O estudo é orientado por três frentes de ações voltadas
para a documentação/produção de informações.

O refinamento dos instrumentos de pesquisa e a divisão do trabalho na equipe acontecerão nos primeiros meses de trabalho, em
diálogo com o Iphan, que poderá compar�lhar experiências como a do INRC.

Também para os primeiros meses é prevista a capacitação para a produção do documentário em audiovisual, além de capacitação
sobre a Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de É�ca em Pesquisa, que trata das metodologias das ciências humanas e a
questão é�ca em pesquisa com seres humanos. Essas oficinas de capacitação são previstas no primeiro seminário interno e com vagas
para estudantes.

O alinhamento inicial será renovado nos seminários internos e através dos relatórios parciais.

Maiores detalhes sobre as metodologias que serão u�lizadas nos planos de trabalho serão definidos nesta primeira etapa do projeto.
Essas ações serão registradas conforme a exigência dos produtos finais: o dossiê e o audiovisual.

As frentes de ação são:

1 - Etnografia dos movimentos sociais: dos fóruns à caminhada dos zumbis.

Obje�vo geral: Acompanhar as atuações dos movimentos sociais a par�r das reuniões e dos fóruns realizados durante o período de
execução deste projeto. Pretende, assim, conhecer aspectos pouco inves�gados pela literatura, em par�cular, sobre as redes de
relações construídas em torno do rito, acompanhado pela equipe em março de 2018.

Obje�vos específicos:

a) produzir dados etnográficos sobre a preparação da Caminhada Noturna dos Zumbis Contemporâneos de 2019, visando uma
compreensão mais ampla do significado deste rito, seja para os movimentos sociais, seja para o contexto de reconhecimento do bem
cultural.

b) par�cipar das reuniões mensais da CONEGRO e Fórum Chico Prego, com a finalidade de iden�ficar demandas e narra�vas sobre o
Sí�o e a memória da Insurreição lo poder de interpelação dessa memória na luta por direitos da população negra).

c) desenvolver um plano de iden�ficação e de prevenção sobre os riscos da memória da Insurreição de Queimado, na visão dos
movimentos sociais, e propor ações futuras em parceria com o Neabi do Ifes Campus Serra.

2 - Mapeamento dos saberes e experiências sobre o SHA de Queimado e a memória da Insurreição em Espaços Escolares e
comunidades da região metropolitana.

Obje�vo geral: Provocar o debate sobre a memória de Queimado e os usos do Sí�o no Espaço Escolar. Serão traçadas estratégias para
realizar prá�cas pedagógicas junto aos professores da rede pública de ensino e em parceria com consultores ad hoc, entre outras
ações. Prevê, ainda, uma a�vidade de formação para professores no seminário final do projeto. É previsto o uso de Drone para a
produção de imagens aéreas.

Obje�vos Específicos:

a) inves�gar de que forma e por que ocorrem silencimentos e desvelamentos, a propósito da memória da Insurreição e a sua relação
com o Sí�o junto a professores e estudantes. A definição das escolas e comunidades será feita durante o planejamento inicial da
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equipe, além das estratégias de mobilização.

 b) desenvolver prá�cas voltadas para a educação patrimonial, visando potencializar as dimensões imateriais do SHA de Queimado, em
consonância a prá�cas em educação para relações étnico-raciais. Propõe cartografar espaços afe�vos sobre o Sí�o e a memória da
Insurreição, a par�r dos saberes docentes e discentes anunciados no Espaço Escolar. Obje�va desvelar outras paisagens sobre o
entorno do Sí�o que não apenas as encontradas em documentos escritos e fotográficos.

3 - A memória da Insurreição em outras esferas da sociedade

Obje�vo geral: Criar estratégias para mobilizar atores que estão à margem ou da base social dos movimentos sociais e das escolas ou
pessoas residentes nas proximidades do Sí�o, que são potenciais produtores de narra�vas sobre a memória da Insurreição.

Obje�vos específicos:

 a) entrevistar, por exemplo, jornalistas, acadêmicos, folcloristas, romancistas, etc.

b) entrevistar lideranças religiosas e grupos da cultura popular, a exemplo de grupos de capoeira e de congo, que integram o culto
Macroecumênico. A equipe se planeja para acompanhar as viagens de ônibus de diferentes localidades para o SHA de Queimado, na
manhã da Celebração Macroecumênica de março de 2019.

c) levantar outras narra�vas, com proprietários de imóveis e moradores do entorno do SHA de Queimado; dos percursos da caminhada
noturna dos zumbis; do circuito de lazer, gastronomia e agroturismo da região do Mestre Álvaro.

 

Produtos 

1) Três relatórios parciais sobre o andamento das ações e seus resultados;

2) Dossiê de Registro em conformidade com a Resolução 001 de 3 de agosto de 2006, contendo:

a) Histórico de ações de documentação do Sí�o Histórico e Arqueológico de Queimado enquanto um bem material e
imaterial.

b) Descrição e análise do processo de pesquisa no que se refere à iden�ficação do tema de pesquisa, jus�fica�va das
metodologias e dos procedimentos empregados, a revisão teórica, o diálogo com os par�cipantes da pesquisa e
dificuldades encontradas durante a realização da pesquisa.

c) Iden�ficação de possíveis riscos à con�nuidade das referências culturais iden�ficadas.

3) Produção de obras audiovisuais coerentes com a narra�va apresentada no Dossiê, de acordo com orientações da Resolução
001/2006 para captação de fotografias, áudio e vídeo anexados, contendo:

d) fotografias em formato de alta resolução (catalogadas e legendadas).

e) Registros em filme e gravações sonoras (catalogados e legendadas).

f) Dois vídeos com duração aproximada de 20 e de 60 minutos. Os roteiros deverão ser construídos em diálogo com a
equipe técnica do Iphan-ES e os produtos finais subme�dos a avaliação do Iphan.

g) Os produtos audiovisuais serão entregues ao Iphan-ES em HD externo com a capacidade adequada à sua alta
resolução.

 

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- fornecer capacitação técnica à equipe de pesquisa no que concerne à compreensão de conceitos como Patrimônio Cultural, as
metodologias de Educação Patrimonial u�lizadas pelo Ins�tuto, bem como os obje�vos do Inventário Nacional de referências Culturais;

d - analisar os relatórios de execução �sica enviados pelo parceiro e emi�r parecer sob o aspecto técnico quanto à execução �sica e
alcance dos obje�vos do presente Termo;

e - 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;

f - acompanhar a�vidades tais como seminários, sempre que possível;

g - assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto deste Instrumento no caso de paralisação das a�vidades por força
de qualquer fato relevante que venha a ocorrer, de modo a evitar a descon�nuidade das ações pactuadas;

h - apoiar os pesquisadores na obtenção das informações necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;

i - apoiar os pesquisadores quanto à eventuais necessidades de intermediação ins�tucional.

 

II – Compete ao IFES

a - Executar as a�vidades em estrita observância à legislação específica;
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b - Manter registros atualizados e documentos comprobatórios da efe�vação das despesas, visando à oportuna preparação de
demonstrações financeiras;

c - Apresentar ao Ins�tuto do Patrimônio Histórico e Ar�s�co Nacional relatórios e/ou produtos que comprovem a execução do objeto
do presente Termo de Execução Descentralizada;

d - Apresentar ao Ins�tuto do Patrimônio Histórico e Ar�s�co Nacional, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da ul�mação
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 Ins�tuto do Patrimônio Histórico e Ar�s�co Nacional informado sobre quaisquer eventos que dificultem ou interrompam
o curso normal da execução financeira;

g - Res�tuir ao Ins�tuto do Patrimônio Histórico e Ar�s�co 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 per�nente 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 u�lização;

j - Coordenar as a�vidades descritas na metodologia;

k - Confecção e entrega de relatórios referentes às a�vidades 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 a�vidades contendo avaliação qualita�va e quan�ta�va acerca dos resultados ob�dos 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 pelo Ifes 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 ao Ifes 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 ex�nção 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$ 150.000,00 (cento 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/A�vidade Fonte Natureza da Despesa Valor
Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro –

Nacional 13.391.2027.20ZH 0188
33.90.39 R$ 102.975,00
44.90.52 R$ 47.025,00

TOTAL R$ 150.000,00

 

VII - Denúncia e Rescisão

Este Termo de Execução Descentralizada poderá ser denunciado pelos par�cipes e rescindido a qualquer tempo, por descumprimento
de qualquer de suas Cláusulas, independentemente de no�ficações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais.

 

VIII - Controvérsias e Foro

Na eventualidade de ocorrerem controvérsias à interpretação e/ou cumprimento do presente Termo, os par�cipes concordam em
solucioná-las administra�vamente e submeter os eventuais conflitos à apreciação da Advocacia-Geral da União, na forma do inciso XI,
ar�go 4º da Lei Complementar nº 73/1993.
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IX - Vigência:

O presente Termo de Execução Descentralizada vigorará por 12 (doze) meses contados a par�r da data de sua publicação, podendo ser
prorrogado por meio de Termo Adi�vo, previamente acordado entre os par�cipes, abrangendo adi�vos 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 jus�fica�vas, 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 ins�tuída 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 sí�o 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.

 

 

Elisa Machado Taveira
Superintendente 

Iphan no Espirito Santo
 
 
 
 

Jadir José Pela
Reitor

Ins�tuto Federal do Espirito Santo

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por JADIR JOSE PELA, Usuário Externo, em 07/11/2018, às 17:06, 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 Elisa Machado Taveira, Superintendente do IPHAN-ES, em 08/11/2018, às 10:54,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.iphan.gov.br/auten�cidade, informando o código verificador
0805537 e o código CRC ADD68070.
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