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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA EXECUTIVA 

 

PORTARIA Nº 549, DE 16 DE ABRIL DE 2013 

 

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, no uso 

das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 4º da Estrutura 

Regimental do MEC, aprovada pelo Decreto nº 7.690, de 02 de março de 

2012, e considerando o disposto no Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, 

na Portaria Interministerial nº 507, de 24 de novembro de 2011, e na 

Portaria Conjunta MP/MF/CGU nº 8, de 7 de novembro de 2012,  

 

CONSIDERANDO a necessidade de dar maior agilidade e regulamentação 

aos procedimentos a serem observados em face das descentralizações de 

créditos orçamentários efetuadas pelo Ministério da Educação, nos termos 

da legislação em vigor; e 

 

CONSIDERANDO a necessidade de instituição de mecanismos que 

permitam ao MEC a manutenção, o controle e o acompanhamento dos 

créditos descentralizados, resolve: 

 

Art. 1º Ficam estabelecidos os critérios e procedimentos para a formalização 

de descentralização de créditos orçamentários efetuados pelo MEC, para 

executar programa de governo, envolvendo projeto, atividade, aquisição de 

bens ou realização de eventos, de acordo com o disposto no art. 1º, § 1º, III, 

do Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007. 

§ 1º. A descentralização de que trata o caput deste artigo condicionar-se-á à 

análise e aprovação do plano de trabalho pelo concedente e à pactuação 

prévia de Termo de Cooperação, em anexo. 

§ 2º. O detalhamento de custos dos bens e serviços integrará o projeto básico 

ou termo de referência em que se baseia o plano de trabalho. 

§ 3º. O Termo de Cooperação deverá ser registrado no Sistema Integrado de 

Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI, quando da 

descentralização do crédito. 

§ 4º. O concedente deverá disponibilizar em seu sítio eletrônico na Internet 

o referido termo de cooperação, sem necessidade de publicação do mesmo no 

Diário Oficial da União - DOU. 

 

Art. 2º O repasse dos recursos financeiros que vier a ser pactuado no 

cronograma de desembolso, constante no Termo de Cooperação, fica 

condicionado à liquidação dos empenhos, pela unidade executora, 

ressalvadas as situações em que as despesas exijam imediato pagamento, 

desde que devidamente justificadas e autorizadas. 



Art. 3° A execução orçamentária e financeira dos créditos descentralizados 

deverá se processar em estrita observância ao Plano Plurianual (PPA), a 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) 

e demais instrumentos legais que regulamentam a matéria, bem como às 

condições estabelecidas no Termo de Cooperação a que os créditos estiverem 

vinculados. 

 

Art. 4º Nos casos em que circunstâncias adversas impossibilitem provisória 

ou definitivamente a execução orçamentária e financeira, de acordo com as 

condições estabelecidas no Termo de Cooperação, deverá o órgão executor 

comunicar o fato ao concedente para adoção das providências cabíveis. 

 

Art. 5º Os saldos dos créditos orçamentários descentralizados e não 

empenhados, bem como os recursos financeiros não utilizados, deverão ser 

devolvidos até a data estabelecida, anualmente, pela norma de 

encerramento do correspondente exercício financeiro. 

 

Art. 6º A prestação de contas dos créditos descentralizados deverá integrar 

oportunamente as contas anuais do órgão recebedor dos créditos 

descentralizados a serem apresentadas aos órgãos de controle interno e 

externo, nos termos das normas vigentes. 

§ 1º O órgão ou entidade recebedora dos recursos deverá encaminhar ao 

concedente relatório de cumprimento do objeto pactuado até 60 dias do 

término do prazo para cumprimento do objeto estabelecido no Termo de 

Cooperação. 

§ 2º O órgão ou entidade recebedora dos recursos poderá solicitar ao 

concedente a prorrogação do prazo para cumprimento do objeto em até 15 

dias antes do término previsto, ficando a mesma condicionada à aprovação 

por aquele. 

§ 3º A celebração de novos termos de cooperação com o órgão ou entidade 

recebedora dos recursos descentralizados ficará condicionada a 

comprovação de entrega do relatório de cumprimento do objeto, após 

transcorrido o prazo estabelecido no parágrafo primeiro deste artigo. 

 

Art. 7º Fica revogada a Portaria SETEC nº 28, de 21 de agosto de 2012. 

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

 

JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES 

ANEXO 

MODELO PARA SUPORTE DOCUMENTAL DE DESCENTRALIZAÇÃO 

DE CRÉDITO EXTERNA (DESTAQUE). 
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