
MINISTÉRIO DA SAÚDE
DESPACHO

 
nº 3142/2019 COGEC

 
  
Referência: Processo nº 25100.018261/2017-35

Assunto: Despacho de encaminhamento de Termo de Encerramento de Convênio ao Presidente da
FUNASA -  CV 2154/17 CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ - Rescisão

  

À Coordenadora da COGEC,

 

Trata-se do Termo de Convênio nº CV 2154-17, celebrado entre a Funasa e o Município de
CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ, tendo por objeto implantação de sistema de abastecimento de água
em áreas rurais e comunidades tradicionais, com vigência até 29/09/2020.

O processo de convênio fora restituído a esta unidade administrativa central conforme
Despacho nº 110/2019 SOCEC-RJ (SEI 1507642), oriundo da Superintendência Estadual do Rio de
Janeiro, “para anulação da Nota de Empenho nº 2017NE802846, no valor de R$ 293.096,31 (Duzentos
e noventa e três reais mil, noventa e seis reais  e trinta e um centavos) para as providências de
extinção”, tendo em vista o Despacho 137/2019 – DIESP-RJ (SEI-1386282) informando “que não foi
apresentado projeto básico, referente ao convênio nº 2154/2017, no prazo de 18 meses, conforme dispõe
Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016”.

Em resumo, verificou-se que não houve registro, pelo município, da documentação
necessária, para aprovação do projeto básico, o que configura hipótese de extinção.

A fim de seguir com o procedimento de encerramento do instrumento de repasse, esta
unidade administrativa editou a Minuta de Termo de Encerramento de Convênio (SEI 1524376) na
modalidade Rescisão, para análise da Procuradoria Federal Especializada.

A PFE se manifestou conforme PARECER nº
00029/2019/GAB/PFE/PFFUNASA/PGF/AGU (SEI 1594487) e DESPACHO DE APROVAÇÃO nº
00164/2019/COVEN/PFFUNASA/PGF/AGU (SEI 1594499), onde, no item 26, do Parecer, manifesta-se
pela aprovação da minuta do Termo de Rescisão do Convênio nº 2154/17, estando, pois, em condições de
ser assinada, “desde que atendidas as recomendações apontadas neste Parecer”.

 Ante ao exposto, considerando que houve análise jurídico-formal do encerramento e que a
minuta fora analisada e aprovada, tornando-a apta para celebração, submete-se o presente para apreciação
e posterior encaminhamento ao Presidente da Funasa para assinatura do Termo de Encerramento de
Convênio, cujo objeto é rescindir o convênio nº 2154/17 de CAMPOS DE GOYTACAZES-RJ, por
enquadramento no Artigo 69, inciso I da PI 424/2016.

 

À consideração superior,

De acordo. Encaminhe-se ao Coordenador-Geral de Convênios para conhecimento e, estando de acordo, dar
prosseguimento.

De acordo. Encaminhe-se à Diretoria Executiva, para conhecimento e, estando de acordo, dar
prosseguimento.

De acordo. Ao Presidente da Funasa, para análise da proposta de encerramento do convênio. Após
deliberação, solicito a devolução dos autos à Coordenação-Geral de Convênios para que possa adotar as
providências pertinentes.



Documento assinado eletronicamente por Telma Alves De Oliveira Mariano, Agente Administra�vo,
em 30/09/2019, às 14:36, 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 Isaudina de Andrade Paula, Coordenadora de Celebração
e Gerenciamento de Convênios, em 02/10/2019, às 15:52, 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 Valteir Lopes Pereira, Coordenador-Geral de Convênios
Subs�tuto(a), em 03/10/2019, às 07:50, 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 Marcio Sidney Sousa Cavalcante, Diretor Execu�vo, em
03/10/2019, às 12:02, 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�ps://sei.funasa.gov.br/consulta,
informando o código verificador 1597180 e o código CRC 18AF81E5.
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