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Estabelece  diretrizes para a execução de Termos de Execução

Descentralizada - TED no âmbito do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia da Paraíba - IFPB.

O REI TOR DO I NSTI TUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CI ÊNCI A E TECNOLOGI A DAO REI TOR DO I NSTI TUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CI ÊNCI A E TECNOLOGI A DA

PARAÍ BAPARAÍ BA, nomeado pelo Decreto Presidencial de 22-10-2018, publicado no Diário Oficial da

União em 23-10-2018, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o  no Decreto nº

10.426, de 16 de julho de 2020,  RESOLVERESOLVE:

CAPÍ TULO ICAPÍ TULO I

DI SPOSI ÇÕES GERAI SDI SPOSI ÇÕES GERAI S

Seção ISeção I

Da AplicaçãoDa Aplicação

Art. 1º - Esta Portaria dispõe sobre a gestão de créditos orçamentários oriundos de órgãos e

en dades da Administração Pública Federal, integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade

Social da União, por meio de celebração de Termo de Execução Descentralizada - TED, com vistas

à execução de projetos de ensino, pesquisa, inovação, extensão ou desenvolvimento

ins tucional, no âmbito do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, em

consonância com o Decreto nº 10.426, de 16 de Julho de 2020.

Parágrafo Único - Os TEDs oriundos de aprovações de chamadas públicas (editais, concursos,

etc.) também devem obedecer a esta Portaria.

Seção I ISeção I I

Das DefiniçõesDas Definições

Art. 2º - Para fins do disposto nesta Portaria, considera-se:

I - Termo de Execução Descentralizada - TED - instrumento por meio do qual a descentralização

de créditos é realizada entre órgãos e en dades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da

Seguridade Social da União é ajustada, com vistas à execução de projetos de ensino, pesquisa,

inovação, extensão e desenvolvimento ins tucional, nos termos estabelecidos no plano de

trabalho e observada a classificação funcional programática;

II - área demandante - setor administra vo (servidor ou grupo de servidor, tendo um



responsável) interessado do IFPB (da Reitoria ou dos campi)  proponente de proposta de projeto

resultante em celebração de TED; e

III - área de análise sistêmica - Pró-Reitoria relacionada, de acordo com a área de execução do

plano de trabalho elaborado pela área demandante.

CAPÍ TULO I ICAPÍ TULO I I

DAS ETAPASDAS ETAPAS

Seção ISeção I

Da preparação das propostasDa preparação das propostas

Art. 3º - A responsabilidade pela criação das propostas dos planos de trabalho para a submissão

dos projetos, visando à pactuação de TED, é da área demandante.

Art. 4º - Os planos de trabalho das propostas de projetos deverão conter, obrigatoriamente, os

seguintes itens, em consonância com o Decreto nº 10.426, de 16 de Julho de 2020:

I - a descrição do objeto;

II - a justificativa;

III - o cronograma sico, com a descrição das metas e dos produtos pactuados, as unidades de

medida, a quantidade e os valores unitários e totais;

IV - o cronograma de desembolso; 

V - o plano de aplicação consolidado até o nível de elemento de despesa; 

VI - a iden ficação das unidades descentralizadora e descentralizada, com discriminação das

unidades gestoras; e 

VII - a identificação dos signatários.

§1º - As metas estabelecidas no plano de trabalho, constantes no inciso III, devem ser claras e

obje vas, no sen do de serem mensuradas as entregas para a devida comprovação na

prestação de contas;

 

§2º - O cronograma de desembolso financeiro deve levar em consideração o princípio da

anualidade do Orçamento Público Federal;

§3º - Caso haja a necessidade de contratação de Fundação de Apoio para a gestão administra va

e financeira dos recursos do projeto, em conformidade com a Lei nº 8.958, de 20 de Dezembro

de 1994, a área demandante deverá prever a sua contratação no cronograma sico do plano de

trabalho, de acordo com o inciso III, com a descrição de “custos indiretos”.

§4º - Os valores previstos para a contratação de Fundação de Apoio devem levar em

consideração a complexidade do projeto, e não devem ultrapassar os estabelecidos no DECRETO

Nº 9.283, de 7 DE de fevereiro de 2018, observada, ainda, a imperiosa razoabilidade. 

§5º - Em caso de contratação da Fundação de Apoio, a área demandante será a responsável por

iniciar o processo de contratação e indicar a equipe de planejamento da contratação do serviço,

bem como os fiscais do contrato resultante. 

§6º - Em caso de a área demandante for parte integrante um campus, caberá à Direção Geral a

indicação das equipes de planejamento e fiscalização do contrato firmado.



Seção I ISeção I I

Da submissão das propostasDa submissão das propostas

Art. 5º - Em caso de submissão da proposta de projeto para captação de orçamento diretamente

junto aos órgãos e en dades da administração pública federal, a área demandante deverá,

obrigatoriamente, preparar a proposta do TED com base nos modelos definidos pela Secretaria

de Gestão da Secretaria Especial de Desburocra zação, Gestão e Governo Digital do Ministério

da Economia e apresentá-la à área de análise sistêmica para a devida avaliação e ajustes

necessários do projeto, antes de submetida.

Art. 6º - No caso de o projeto concorrer em seleção a par r de chamada pública, a área

demandante deverá, obrigatoriamente, preparar a proposta com base nos modelos definidos na

chamada pública e, caso haja a aprovação, a área demandante deverá, se for o caso, adequar a

proposta com base nos modelos definidos pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de

Desburocra zação, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia e apresentar à área de

análise sistêmica para eventuais ajustes e/ou melhorias, antes de submetida.

 

Art. 7º - Após parecer da área de análise sistêmica, o projeto deverá ser encaminhado à Pró-

Reitoria de Administração e Finanças, que realizará análise da proposta de detalhamento

orçamentário constante no Plano de Trabalho.

Art. 8º- Na proposta final do projeto deverá constar os seguintes documentos, com base nos

modelos definidos pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocra zação, Gestão

e Governo Digital do Ministério da Economia:

I - Termo de Execução Descentralizada;

II - Plano de Trabalho;

III - Declaração de Compatibilidade de Custos;

IV - Declaração de Capacidade Técnica.

Seção I I ISeção I I I

Do recebimento do crédito orçamentárioDo recebimento do crédito orçamentário

Art. 9º - Após a pactuação do TED entre o Instituto Federal da Paraíba e o órgão ou entidade da

Administração Pública Federal, o crédito orçamento deverá ser descentralizado para a unidade

gestora da Reitoria do IFPB.

Seção I VSeção I V

Do execução do crédito orçamentárioDo execução do crédito orçamentário

Art. 10 - Em caso de a área demandante do projeto for parte integrante de algum campus, a

Reitoria do IFPB descentralizará, de imediato, o crédito para o respectivo campus.

§1º - Caberá ao campus da área demandante à execução do crédito orçamentário do TED

pactuado, observando o plano de trabalho estabelecido pela área demandante, o princípio da

anualidade do orçamento público federal e a legislação pertinente.



§2º - Se no plano de trabalho elaborado pela área demandante do TED pactuado houver a

necessidade de contratação de uma Fundação de Apoio, o processo de contratação deverá ser

realizado pelo campus, seguindo orientações expressas Pró-Reitoria de Administração e

Finanças.

Seção VSeção V

Da execução do projetoDa execução do projeto

Art. 11 - Uma vez iniciada a execução do projeto, caberá à área demandante realizar o pleno

acompanhamento da execução, estritamente, no que foi estabelecido no plano de trabalho, com

o foco no alcance das metas estabelecidas.

Art. 12 - A área demandante deverá encaminhar à área de análise sistêmica, mensalmente,

relatório sobre a execução do projeto, expondo o percentual de execução, as dificuldades e

eventuais estratégias para alcançar as metas estabelecidas no plano de trabalho.

§1º - A área de análise sistêmica deverá acompanhar a execução dos projetos e verificar se as

metas estão sendo alcançadas.

§2º - Caso a área de análise sistêmica iden fique, com base nos relatórios mensais da área

demandante, quaisquer problemas ou desvio de finalidades das metas, esta deve comunicar,

imediatamente, aos executantes e à Pró-Reitoria de Administração e Finanças para as devidas

providências.

Art. 13 - Se Fundação de Apoio ver sido contratada para o apoio e gerenciamento

administra vo e financeiro do recurso do projeto, a área demandante e os fiscais do contrato

deverão, também, elaborar relatório mensal sobre os serviços prestados pela respec va

Fundação de Apoio, visando o acompanhamento da contratação.

Parágrafo Único - Os relatórios produzidos com base no caput deverão ser encaminhados à Pró-

Reitoria de Administração e Finanças, nos casos da contratação ter sido realizada pela Reitoria

 ou Diretoria de Administração e Finanças do campus, caso a contratação tenha sido realizada

pelo campus.

Art. 14 - Qualquer proposta de alteração no Plano de Trabalho rela vo a TED pactuado deverá

ser formalizada e bem fundamentada pela área demandante, devendo a respe va proposta ser

 subme da à área sistêmica de análise e, posteriormente, à Procuradoria Federal junto ao IFPB,

antes de ser enviada, caso haja necessidade, ao órgão ou en dade da administração pública

federal responsável pela descentralização do crédito orçamentário, visando à preparação de

aditivo.

Seção VISeção VI

Da prestação de contasDa prestação de contas

Art. 15 - As prestações de contas rela vas aos TEDs pactuados deverão  ser realizadas pela área

demandante, observando-se as normas correlacionadas e os prazos fixados para esta etapa.

Art. 16 - A área demandante deverá preparar o relatório de cumprimento do objeto, com base



no modelo definido pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocra zação,

Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, e submeter à área de análise sistêmica, no

prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da data do encerramento da vigência ou da

conclusão da execução do objeto, o que ocorrer primeiro. 

CAPÍ TULO I I ICAPÍ TULO I I I

DAS DI SPOSI ÇÕES FI NAI SDAS DI SPOSI ÇÕES FI NAI S

Art. 17º - Os TEDs executados pelos Campus Avançados do IFPB deverão se enquadrar, para

efeito de análises e acompanhamento, como sendo da própria Reitoria.

Art. 18º - Casos omissos serão tratados pela Reitor do IFPB, ouvindo as Pró-Reitorias, quando

necessário.
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