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TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA

N.º 02/2018 - IPHAN/NOME DO ÓRGÃO

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

Título: MAPEAMENTO DE GRUPOS E MESTRES CAPOEIRISTAS DE MATO GROSSO DO SUL

Objeto: O presente instrumento tem por objeto o mapeamento de Grupos e Mestres de Capoeiristas no
estado de Mato Grosso do Sul, conforme Decreto nº. 3.551, de 4 de agosto de 2000.

 

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

Unidade Administrativa Responsável: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN

UG/Gestão Repassadora: 343034/40401

CNPJ: 26.474.056/0034-30

Endereço: Rua General Melo, 23 – CENTRO

CEP: 79.002-241. Campo Grande, MS

Responsável: Maria Clara Mascarenhas Scardini

Cargo: Superintendente IPHAN/MS

CPF: 543.370.381-91

RG: 631822 SSP/MS

 

Unidade Executora: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS

UG/Gestão Recebedora: 154054/15269

CNPJ:  15.461.510/0001-33

Endereço: Cidade Universitária s/n.

CEP: 79070 900

Responsável: Prof. Dr. Marcelo Augusto dos Santos Turine

Cargo: Reitor

CPF: 070.327.978-57

RG: 16.103.320-9 SSP-SP

 

III - Jus�fica�va: (Mo�vação/Clientela/Cronograma �sico)
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A Roda de Capoeira – inscrita no Livro de Registro das Formas de Expressão, em 2008 – é um
elemento estruturante de uma manifestação cultural, espaço e tempo, onde se expressam simultaneamente
o canto, o toque dos instrumentos, a dança, os golpes, o jogo, a brincadeira, os símbolos e rituais de herança
africana – notadamente banto – recriados no Brasil. Profundamente ritualizada, a roda de capoeira congrega
can�gas e movimentos que expressam uma visão de mundo, uma hierarquia e um código de é�ca que são
compar�lhados pelo grupo. Na roda de capoeira se ba�zam os iniciantes, se formam e se consagram os
grandes mestres, se transmitem e se reiteram prá�cas e valores afro-brasileiros.

O registro da Roda de Capoeira e do O�cio dos Mestres de Capoeira tem amplitude nacional e
foi realizado com base nas pesquisas desenvolvidas, durante a fase de inventário, nos estados da Bahia,
Pernambuco e Rio de Janeiro. A capoeira é uma manifestação cultural presente hoje em todo o território
brasileiro e em mais de 150 países, com variações regionais e locais criadas a par�r de suas “modalidades”
mais conhecidas: as chamadas “capoeira angola” e “capoeira regional”. O conhecimento produzido para
instrução do processo permi�u iden�ficar os principais aspectos que cons�tuem a capoeira como prá�ca
cultural desenvolvida no Brasil: o saber transmi�do pelos mestres formados na tradição da capoeira e como
tal reconhecidos por seus pares; e a roda onde a capoeira reúne todos os seus elementos e se realiza de
modo pleno.

Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade – a 9ª Sessão do Comitê Intergovernamental para
a Salvaguarda aprovou, em 26 de novembro de 2014, em Paris, a Roda de Capoeira, um dos símbolos do Brasil
mais reconhecidos internacionalmente, como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. O
reconhecimento da Roda de Capoeira, pela UNESCO, é uma conquista muito importante para a cultura
brasileira e expressa a história de resistência negra no Brasil, durante e após a escravidão. Originada no século
XVII, em pleno período escravista, desenvolveu-se como forma de sociabilidade e solidariedade entre os
africanos escravizados, estratégia para lidarem com o controle e a violência.

Uma nova plataforma para realização do Cadastro Nacional da Capoeira (CNC) está disponível
no portal: www.capoeira.gov.br. O Cadastro é uma inicia�va do IPHAN visando a salvaguarda do O�cio de
Mestre de Capoeira e de Roda de Capoeira, que são bens culturais registrados como Patrimônio Cultural
Imaterial do Brasil. O obje�vo é facilitar o diálogo entre o Ins�tuto, os mestres de capoeira, capoeiristas e
outros segmentos envolvidos com a capoeira. Uma vez que a salvaguarda desse patrimônio pretende ser
inclusiva, o cadastro viabiliza a ampla iden�ficação e o mapeamento do universo sociocultural onde está
inserido esse bem imaterial. O Cadastro fornece informações importantes para a atuação do IPHAN na
mobilização dos capoeiristas em cada estado e busca a elaboração par�cipa�va de ações de salvaguarda.

Em Mato Grosso do Sul pretendemos dar início ao mapeamento mobilizando o Comitê
Gestor da Capoeira e o Fórum Estadual da Capoeira, resultantes dos esforços do IPHAN-MS entre os anos
de 2014 e 2017 quando foram feitos quatro encontros estaduais para a Salvaguarda da capoeira no estado.

 

Resultados Esperados

 

A celebração de Termo de Execução Descentralizada (TED) entre IPHAN e Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul (UFMS), sendo que suas ações serão executadas com apoio e parceria na gestão operacional,
administra�va e financeira de fundação de apoio credenciada da UFMS, qual seja a FAPEC-Fundação de Apoio
à Pesquisa ao Ensino e à Cultura, tendo como obje�vo a elaboração de um banco de dados que dê início ao
mapeamento de grupos e mestres capoeiristas na capital, Campo Grande e nas cidades de Três Lagoas,
Dourados, Coxim e Corumbá.  Desse modo, a proposta visa:

• realizar o cadastramento de grupos e en�dades de capoeira, capoeiristas e pesquisadores de capoeira nas
cidades acima citadas visando alimentar a plataforma de cadastro nacional de capoeira no sí�o anteriormente
citado.

• inves�gar as redes de mestres de capoeiras em Mato Grosso do Sul, por meio de entrevistas de História Oral
de Vida.

• alimentar o mapa georreferenciado, no portal www.capoeira.gov.br indicando o número e as informações
de grupos de capoeira nas cidades acima escolhidas.

 

http://www.capoeira.gov.br/
http://www.capoeira.gov.br/
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SET/NOV

2018

NOV

2018/

JAN19

FEV-ABR

2019

MAIO

2019

JUN

2019

JUN

JUL

2019

JUL

2019

Planejamento X       

Pesquisa de Campo X X X X X X  

Tabulação de dados  X X X X X  

Relatório Parcial    X    

Alimentação do mapa
georreferenciado  X X X X X X

Documento Escrito da
Pesquisa       X

Produtos

1. Relatório Parcial de Pesquisa para acompanhamento dos trabalhos e produção de Documento Escrito
de Pesquisa – documento de teor etnográfico, colhendo histórias de vida e levantamento das polí�cas
públicas para a capoeira nas localidades (tanto as que já houve quanto as propostas). Aconselha-se a
busca de referências no Mapeamento dos Capoeiristas em estados como Minas Gerais e Roraima,
produzidos e disponibilizados pelo IPHAN.

2. Alimentação do mapa virtual georreferenciado do portal do IPHAN com informações acerca de grupos
de capoeiristas em Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados e Três Lagoas, realizando, no processo
de coleta dos dados e alimentação do site, uma “capacitação in loco” com os capoeiristas e/ou
familiares para uso do portal – registrada via Relatório Escrito.

 

Equipe

A equipe será composta por pesquisadores vinculados ao Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e indígenas
(NEABI-UFMS) com os seguintes integrantes:

- Um Coordenador geral: responsável pela preparação e orientação da equipe e acompanhamento das
a�vidades de campo.

 - Um(a) pesquisador(a) com conhecimento sobre prá�cas da capoeira.

- Um(a) estudante da UFMS (Campi Campo Grande) da área de ciências humanas, responsável pela tabulação
dos dados levantados pela pesquisa.

 

Condições e Prazo de Execução

As pesquisas de campo e os registros para a elaboração de um mapa georreferenciado de grupos de
capoeiristas em Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados e Três Lagoas, deverão durar 10 (dez) meses a
par�r da data de publicação do TED.

A pesquisa des�nada à alimentação do mapa georreferenciado de grupos de capoeira em MS será executada
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pela equipe coordenada pelo Professor Lourival dos Santos, coordenador do Núcleo de Estudos Afro-
brasileiros e indígenas (NEABI) da Faculdade de Educação da UFMS, e contará com o apoio de outros
pesquisadores da mesma ins�tuição.

Para tanto, o desenvolvimento da pesquisa e dos produtos dela decorrentes deverão ser acompanhados pelos
técnicos da Superintendência Estadual do IPHAN e deverão ser subme�dos à análise prévia da mesma, para
aprovação de seu conteúdo e formato. Da mesma forma, a pesquisa terá como parâmetro de
desenvolvimento os seguintes documentos: Decreto nº. 3.551, de 4 de agosto de 2000 e a Resolução n° 001,
de 03 de agosto de 2006.

No decorrer dos trabalhos deverão ser recolhidas as devidas autorizações de uso de imagem, em modelo a ser
disponibilizado pelo IPHAN.

Fica acordado que nenhum produto que integre a pesquisa poderá ser divulgado antes da análise da
Superintendência do IPHAN/MS.

IV - Relação entre as Partes: (Descrição e Prestação de Contas das A�vidades)

    I - Compete ao IPHAN:

a - Descentralizar a favor da UG 154054 Gestão 15269 os recursos orçamentários e financeiros, no valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais) oriundos desta Autarquia em favor da Fundação Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul, des�nados a cumprir o objeto estabelecido no Plano de Trabalho aprovado;

b - Fazer o acompanhamento da aplicação dos recursos, visando sua correta e regular u�lização.

    II – Compete a UFMS:

a - Executar as a�vidades em estrita observância à legislação específica;

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
relatório de a�vidades contendo avaliação qualita�va e quan�ta�va acerca dos resultados ob�dos com a
execução do Termo, 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 - Confeccionar relatórios referentes às a�vidades executadas;

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

 

V - Previsão Orçamentária: (Detalhamento Orçamentário com Previsão de Desembolso)
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Programa de
trabalho/Projeto/A�vidade

 

Fonte

Natureza da
Despesa

 

Valor

  Preservação de Bens e Acervos Culturais - 128767.2027.20ZH.0001 0100 33.90.39  R$ 20.000,00

TOTAL R$ 20.000,00

 

 VI - Vigência:

O presente Termo de Execução Descentralizada vigorará por 10 (DEZ) 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.

 

VII - 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, por meio de mensagem disponibilizada no
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI.

MINC/IPHAN PLANO DE TRABALHO SIMPLIFICADO

DADOS DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE
1 CNPJ
15.461.510/0001-33

2 RAZÃO SOCIAL
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

3 ENDEREÇO
Campus Universitário Campo
Grande

4 BAIRRO OU DISTRITO
Universitário

5 MUNICÍPIO
Campo Grande

6 UF
MS

7 CEP
79070 900

8
DDD
67

9
TELEFONE
3345 -
7010

10 FAX
3345  -
7015

11 E- MAIL
reitoria@ufms.br

12 CÓD. UNID.
GESTORA
154054

13 CÓD. DA
GESTÃO
15269

REPRESENTANTE LEGAL DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE
14 CPF
070.327.978-57

Nome do Representante da Ins�tuição
Marcelo Augusto Santos Turine

16 ENDEREÇO
Av: Costa e Silva, S/n.  Cx.Pst. 549

17 BAIRRO OU DISTRITO
Universitário

18 MUNICÍPIO
Campo Grande

19 UF
MS

20 CEP
79070 900

21
DDD
67

22
TELEFONE
 3345 -
7010

23 FAX
3345  -
7015

24 E- MAIL
reitoria@ufms.br

25 NÚMERO DA CÉDULA DE
IDENTIDADE
16.103.320-9

26 DATA DA
EMISSÃO
01/08/2012

27 ÓRGÃO
EXPED
SSP/SP

28 MATRÍCULA
2321636

29 CARGO
Reitor

DADOS DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONCEDENTE
30 CNPJ
26.474.056/0034-30

31 RAZÃO SOCIAL
Ins�tuto do Patrimônio Histórico e Ar�s�co Nacional - Iphan

mailto:@reitoria.unb.br
mailto:@reitoria.unb.br
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32 ENDEREÇO
RUA GENERAL MELO, 23

33 BAIRRO OU DISTRITO
CENTRO

34 MUNICÍPIO
CAMPO GRANDE

35
UF
MS

36 CEP
79002-
241

37 DDD
67

38
TELEFONE
3382-
5921

39
FAX
-----

40 E- MAIL

iphan-ms@iphan.gov.br

41 CÓD. UNID.
GESTORA
343034

42 CÓD. DA
GESTÃO
40401

REPRESENTANTE LEGAL DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONCEDENTE
43 CPF
543.370.381-91

44 NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
Maria Clara Mascarenhas Scardini

45 ENDEREÇO
RUA GENERAL MELO, 23

46 BAIRRO OU
DISTRITO
CENTRO

47 MUNICÍPIO
CAMPO GRANDE

48 UF
MS

49 CEP
79002-241

50
DDD
67

51
TELEFONE
3382-
5921

52
FAX
-----

53 E- MAIL

iphan-ms@iphan.gov.br

54 NÚMERO DA CÉDULA DE
IDENTIDADE
631822

55 DATA DA
EMISSÃO
04/08/1989

56 ÓRGÃO
EXPED
SSP-SP

57 MATRÍCULA
2412189

58 CARGO
Superintendente IPHAN/MS

59 OBJETO E JUSTIFICATIVA DA DESCENTRALIZAÇÃO DO CRÉDITO

Este Plano de Trabalho tem como obje�vo mapear os mestres e grupos de capoeiras existentes nas cidades
de Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados e Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul, alimentando
o mapa georreferenciado do cadastro nacional de capoeira organizado pelo IPHAN, capacitando os
capoeiristas para este fim. O trabalho envolverá equipe técnica da Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul, proveniente de dis�ntos campi e de diferentes áreas temá�cas da Universidade.

60 DETALHAMENTO DA DESPESA
61
ITEM

62
UNIDADE 63 DESCRIÇÃO 64 VALOR 65 PERÍODO DA

EXECUÇÃO

1.1

 
 
mês
 
 

Coordenador geral – a�vidades de orientação da
equipe, par�cipação e acompanhamento das a�vidades
de pesquisa de campo. Organização da documentação,
supervisão e produção de textos rela�vos ao
cadastramento dos grupos de capoeiras no portal
nacional

 

R$ 5.200,00

 

(1 bolsa de 1.300,00
por 4 meses)

10 (DEZ) meses
a par�r da
publicação do
TED
 
 

1.2
 
mês
 

Pagamento de bolsas para um pesquisador com
conhecimento prá�co e teórico sobre capoeira

R$ 3.900,00

(1 bolsa de 1.300,00
por 3 meses)

(Equipe técnica da
UFMS será agregada
como contrapar�da)

10 (DEZ) meses
a par�r da
publicação do
TED

1.3 mês

 

Pagamento de bolsas para um(a) estudante da UFMS
(Campus Campo Grande) de pesquisa da área de ciências

humanas

R$ 2.400,00

(6 meses X 400,00)

 

10 (DEZ) meses
a par�r da
publicação do
TED

1.4 mês Locação veículos R$ 1.600,00

10 (DEZ) meses
a par�r da
publicação do
TED

mailto:iphan-ms@iphan.gov.br
mailto:iphan-ms@iphan.gov.br
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1.5 mês Combus�vel R$ 1.158,00 10 (DEZ) meses
a par�r da
publicação do
TED

1.6 mês Hospedagem com Alimentação R$ 2.832,00

10 (DEZ) meses
a par�r da
publicação do
TED

1.7 mês Custos operacionais e administrativos FAPEC R$ 2.000,00

10 (DEZ) meses
a par�r da
publicação do
TED

1.8 mês Ressarcimento à UFMS R$ 910,00

10 (DEZ) meses
a par�r da
publicação do
TED

Total R$ 20.000,00

66   DESCRIÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO

67 PROGRAMA DE
TRABALHO 68 AÇÃO 69 DESCRIÇÃO DA AÇÃO CONSTANTE DA LOA

70 NAT.
DA
DESPESA

71 VALOR
(EM R$
1,00)

128767202720ZH0001

20ZH -
(IPHAN)
Preservação
do
Patrimônio
Cultural
Brasileiro

Preservação  do  Patrimônio   Cultural  (Elaboração,
implementação e avaliação  de planos para a
preservação  e a salvaguarda do patrimônio cultural
brasileiro (planos de socialização,  planos   de  ação  
para  as  cidades   históricas, planos  de  salvaguarda 
 do  patrimônio   imaterial,   planos  de educação 
 patrimonial,    mobilidade    e   acessibilidade,  entre
outros);  elaboração  e execução  de projetos  de
cons�tuição, conservação e disponibilização de
acervos  de bens culturais, incluindo a aquisição  de
coleções,  entre outros; elaboração  de projetos de
arquitetura, urbanismo, engenharia, paisagismo,
museológicos, entre outros; execução de obras e
serviços (manutenção, conservação, restauração,
infraestrutura, requalificação urbana, novas
construções, instalações  e sinalização,  entre outros);
aquisição  de bens e serviços para a manutenção  e
conservação de bens culturais e para a implantação  e
modernização de  núcleos  ou  laboratórios  de
conservação e centros  de  referência  cultural;
 financiamento para a recuperação de imóveis
privados localizados  em áreas protegidas; realização
de estudos e pesquisas aplicadas à preservação do
patrimônio cultural; realização de ações de educação 
 patrimonial;    realização    de   ações   de   apoio   e
fomento ao patrimônio cultural  brasileiro, incluindo-
se as expressões  culturais  tradicionais;  apoio  e
orientação  técnica no âmbito das ações de
preservação  do patrimônio  cultural).

3.3.90.39 R$
20.000,00

72 TOTAL R$
20.000,00

73  CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (EM R$ 1,00)
74 Nº DA
PARCELA 75 AÇÃO 76 MÊS DA

LIBERAÇÃO 77 VALOR 78 PERÍODO DE EXECUÇÃO
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ÚNICA

20ZH - (IPHAN) Preservação do
Patrimônio Cultural Brasileiro SETEMBRO

R$
20.000,00
 

10 (DEZ) meses a par�r da
publicação do TED
 
 

79 TOTAL R$ 20.000,00

 

Documento assinado eletronicamente por MARCELO AUGUSTO SANTOS TURINE, Usuário Externo, em
14/09/2018, às 16:22, 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 Maria Clara Mascarenhas Scardini, Superintendente do
IPHAN-MS, em 17/09/2018, às 09:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
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