MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRXTARIA ËXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE INCENTIVO E FOMENTO AO ESPORTE
Oficio n' 1366/2015/COAME/DIFE/SE/ME
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Sua Senhoria a Senhora
Regina Pereira de Souza
Presidente da Associação Latina de Desenvolvimerto EspoÌtivo. Cultu.al e Ambiental
Rua Francisco Daatas (Ator) 85 / 509 Bloco
Freguesiâ/Jacarepaguá
CEP: 22753-045 RIO DE JANEIRO/RJ

2

AssuÌÌto: Projeto "Equipe Ricardo Acioly tle Tênis
Referente: Processo n" 58701.004319/201 4-09

- Ano Il"

Prezada Senhora-

1.
Encaminho a Vossa SeúoÌia, uma via do Jermo de Compromisso fiÌmado
enke o
Minjsté o do Esporte e a Associação Latina de Desenvolvimento Esportivir, Culturâl e

Ambientâ1.

que foi autorizado por este Ministério
1^
__ ^ - -Illo""o
RS 518.808,76
da conta corente (bÌoqueada) vinculada

liberação dos recursos no vaÌor cle
n" 3955j_2. para a conta corente de
livre movimentação n.39939-6, ambas da agência 1251_3, e de Vossa titularidaae.

3.

Os recursos tr:ursferidos deverão ser obrigato amenle aplicados. enquanto nâo
empregados na sua finalidade. conforme disposro no aÌtigo 3) da portaÌia
ME r2ar2ot)g. ìn

v.rhì':

Art.igo 32. Nas hipóteses pre\)ir^Ías em lei ou nesta portaria, ímpõe_se (t
aplicação dos recursas no mercado Íìnonceiro, a quat tlevera .ier
Jèita,
ahrigcrtaría.mehte, em Ji,n Ìa de apliceçiÌo
frnunceirtr ae ,urto p*ro iì
operuçA) de merc.rdo aberto, lastreuda em Ííjulo tta díti.ta púbtíc;
"'n
fe(leral
Atenciosamente,

FÁBto DE dAsrRo pATRÍct()
Diretor de Defaflamento de Incentivo e
Fomento ao EspoÍe

Ao
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MINISTÉRIO DO ESPORTE
DEPARTAMENTO DE TNCENTIVO E FOMENTO AO ESPORTE
TERMO DE COMPROMISSO
TERMO DE COMPROMISSO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ASSOCIAÇÃO LATINA DE
ESPORTIVO,
DESENVOLVIMENTO

CULTURALEAMBIENTALEO
MINISTÉRIO DO ESPORTE.

UNIÃO. por intermédio do MlNlsTÉRIo Do ESPORTE - ME, CNPJ/MF n'
02.961.36210A01-14, situado Ía Esplanada dos Ministérios, Bloco "4", 7' Andar, em

A

BrasíliaDF, doravante denomirado simplesmente ME, representado neste ato pelo Diretor do
DepaÌtamento de lncentivo e Fomento ao Esporte, o Senhor FABIO DE CASTRO PATRICIO,
brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, potador da Cédula de ldentidade n" MG2.896.768, SSP,MG e CPF: 625.894.826-04, nomeado pela Portaria N" 616 de 20 de março de
2015, publicada no Dituio Oficial da União em 23 de março de 2015 e em conformidade com a
delegação concedida peÌa Portaria n' 76, de 19 de abriÌ de 2012, publicada no Diririo Oficial da
União em 20 de abril de 2012, e. de outro Ìado, ASSOCIAÇAO LATINA DE

DESENVOLIaIMENTO ESPORTIVO, CULTURÂL

E AMBIENTAI-, doravante

denominada PROPONENTE, pessoa jurídica de direìto privado, sem fins lucrativos, CNPJ no
U.5l7.922lOOOl-ln: com sede na Rua Francisco Dantas (Ator) 85 / 509 - Bloco 2 Freguesia/Jacarepaguá, Rio de Janeiro / RJ, CEP 22753-045, neste ato represeÍrtada na foma
de seu estatuto por sua Presidente, REGINA PEREIRA DE SOUZA, brasileira, portadora da
CédÌÌÌa de ldentidade n'07517805-3, IFP/RJ, inscrito no CPF. N." 886.103,577-91, residente e
Comiciliado na Rua Francisco Dantas, 85/Apto 509 - Bloco 2 - Freguesia - Jacarepaguá, Rio
de Janeiro - RJ, CEP 22753-045, com findanento no que dispõem a Leì n" I 1.438, de 29 de
dezembro de 2006, o Dçcreto n" 6.180, de 03 de agosto de 2007 e a Portaria,ME n" 120 de
03/0712009 Ìesolvem 1ìrmaÌ o presente TERMO DE COMPROMISSO, que será regido pelas
cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
ME e do
PROPONENTts, visando à execução do projeto desportivo aprovado pela Comissão lécnica
indicada no artigo 4'da Lei 11.438/06, constante no processo 58701.004319/2014-09, referente
ao projeto "Equipe Ricardo Acioly de Tênis - Ano II".
O presente TERMO DE COMPROMISSO tem por objeto estabelecer as obrigações do

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRÌGAÇÕES DAS PARTES
São obrigações assumidas neste TERMO DE COMPROMISSO:

I

-

Do Proponente

a) promover a execüção do objeto do projeto na
legislação de regência da matéria;

foma

e

pnzos estabelecidos neste Termo e na

b) observar os princípios da impessoalidade' moralidade e economicidade na execução

do

proj eto;

pena de sujeitar-se
c) aplicar os reclrsos captados exclusivamente na consecução do objeto' sob
e administrativas
penais
á'. ,'*iã.. p.""i.* no ârtigo 35 do decreto 6.180/0? e demais sanções
cabiveis:
controÌe intemo e
d) permiú e faciiitat ao ME. ou a quem este indicar, e ainda aos órgãos de
.i'"-" uot quais esteja subordinadó o ME, a qualquer tempo e iugar, -a todos os atos ae fatos
toda
relacionados direta àu indiretamente com à instumento pactuado' o acesso
ào""-""oçao, dependências e locais do projeto, bem como aiender às solicitações de
i.paros. ulteraçõ.s, substituiçõès ou regularizações de situações apontadas' no

;"ìã"r"ç0"t.

prazo estabelecido;
e) submeter os pedidos de alteração do projeto ao ME;

1) informar imediatamente os eventos que dificuÌtem ou intelrompam

o cwso normal

da

execução do projeto na forma aprovada;

Decreto
g) elaboraÌ as prestações de contas observando as disposições contidas na Lei -11 438/06'
ã.l8oloz . a.-uit utos normativos do ME que vemarem sobre a Lei de lncentivo ao Espoíte;

h) devoÌr'er, após findada a vigência do presente Temo de Compromisso' o saldo dos tecutsos
cáptados e nãó aplicados no projeto, mediante depósito à conta única da União' monetarialììente
atualizado caso o recolhimento ocona após 30 (trinta) dias do enceramento da vigência;
i) pÌoceder, na divuÌgação das atividades, bens ou serviços resuftantes do projeto, às disposições
contidas aa portaria ME n' 86 de 21

dejulhode20ll;

manler os rccurcos captados, a partir da sua disponibilização, aplìcados no mercado financeiro
im firndo de ìnvestimento lastreado por títulos públicos federais;
j.1) os recursos oriundos da apìicação somenle serão utilizados- nas ações já previstas no
p.áj"to uprouudo, devendo o pioponente justificar na pÌestação de conlas. a ação escolhida'
ienào como critério a obtenção do melhor resultado para a execução do projeto;

j)

j.2) os recursos da aplicação não poderão ser

empregados

em ações de

despesas

ãd-inistratit u. (art. 11 do Decreto 6 180/07)' despesas de elaboração e captação de recursos
(a . 32 da PofiaÌia ME/120/09), bem como para pagamento de pessoal' salvo quando
àevìdamente fundamentado pelo proponente, que deverá solicitar aìrtorização do

ME;

-t

u p'opottiool'p{

cuÌnpdmento do aÍtigo 16 do Dçcrelo 6.1801200'. ' com vistas
conãições de acessibilidade a pessoas idosas e poúadoras de
Ì) não realizaÌ despesas em dala anterior ou posterior à vigência do presente Termo de

k) gaÌaÌÌtir o

deficiência;

-$

Compromisso;

m) autoÌizar a instituição financeira, em carátel irevogável e irrefatável, a cÌrmpdr

a que
déterminações do ME relativas às movimçntações financeiras das contas corentes
refere o artigo 24 da Portat''aMEll2}lz}l9;'

as
se

pelo proponente'
n) obseÌvar a Portada ME/120/2009 para a aquisição e contratação de seNiços

II -

Do Ministério do Esporte

58701.004319/2014-09

'I

a) acomparúar e monitorar a execução do projeto aprovado;

b) abrir as contas correntes bancrírias específicas, nos teÌmos da Portada ME/120/2009;

c) desbloquear os recursos financeiros da conta bloqueada, de acoÌdo com a execugão do projeto
aprovado;

d) inscrever o Proponente como inadimplente no Sistema de Administração

Fina.nceira do
Govemo federaÌ - SLAFI, quaÍdo houver ataso injustificado na entrega da prestação de contas
fina1, e também na hipótese de a prestação de contas não ser aprovadas e exauridas todas as
providêncìas cabíveis;

e) instaurar a

competente Tomada de Contas Especial, nos casos previstos

na PofiaÌia

MEt12U2A09.

cLÁusL-LA TERCETRA - DA vIGÊNcrA E DA pRoRRocAÇÃo

A vigência deste TERMO DE

COMPROMISSO iniciará a partir da datâ de sua assinatua e
findará em 31/03/2016, podendo ser pronogada mediante Termo Aditivo.

Subcláusuìa Unica para cump mento da execução do projeto, o PROPONENTE poderá
solicitar ao ME a proÍogação da vigência, no prazo mínimo de 30 dias antes do témino da
vigência.

CLÁUSULA QUARTA _ Dos RECURSOS FINANCEIROS
PâIa impÌementação do projeto aprovado peÌa Comissão fécnica, constante no processo
58701.004319/2014-09, foram captados os recursos financeiros no valor global de R$
717.595,65 (setecenlos e dezesseúe mil, quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco
centavos). já depositados na conta específica, que será desbloqueada de acordo com a
autodzação do ME.

JW

CLÁUSULA QUINTA _ DAs PRESTAÇÕES DE CONTAS

O Proponente deverá apresentar as prestações de contas ao ME, de acordo com os prlzos
estipulados, acompaúadâs dos docÌrmentos exigidos pela Porta a MEll2Dl20O9.

Subcláusula

Primeira

Os originais dos documentos comprobató os das receitas e despesas
deverão ser arquivados na sede do Proponente por, no mínimo, cinco anos, após a aprovagão da
prestação de contas, peÌmanecendo à disposição do ME e dernais órgãos de controle intemo e
extemo, quando necessifu io.

Subcláusula Segunda O ME poderá designaÌ fiucionários para efetuar inspeção ao tomar
conhecimento de qualquer inegularidade ou ilegalidade na utiÌização dos recursos ou bens de

58701..004319/201,4-09

-,

t

odgem da lei de incentivo ao espoÍe, devendo o proponente atender as soÌicitações necesslÍias
ao cump mento da diligênci4 sob pena de suspensão da execução do plojeto.

CLÁUSULA sExTÂ _ DA REsCIsÃo
Constituem motivos para Ìescisão deste Temo de CompÌomisso:

a) o inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas;

b)

consÍataçào, a qualquer tempo, de falsidade ou Ìncorreção de informação em qualquer
documento apresentado; e
c) a verificaçào de qualque. circunstância que enseje a instawação de tomada de contas especial.

CLÁUSLILA SÉTIMA

- Do FoRo

Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judicirária de Brasília-DF, para dirimir qualquer
dúvida ou solucionar questões que não possaÌm ser resolvidas administÌati;amente. observando_
se, entetanÍo, a legislação de regência para os casos específicos.

Ij, por estatem assim, justas e acordâdas, hrmam as partes o prese[te TERMO DE
COMPROMISSO em 2 (duas) vias de igual teor e forma e para os me;mos fins de direito. na
presença das lestemuúas abaixo qualificadas.
Brasília (DF),

F

de

1*--r,rÊ--

de 2015.

Fábió de Câíro Patrício
Diretot do Departamento de Incentivo
e Fomento ao Espoúe

Mìnistéio do Esporte

Associação Latina de Desenvolvimento
Esportrvo, Culturat e AmbÌental

-TESTEMLÌ},IILAS:

NOME:: iì . -!-ì ,\ !e. . i.
ENDEREÇO:
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