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TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA (TED)

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) Unidade Descentralizado™ e Responsável
Nome do órgão ou entidade descentralizada: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco edo Parnaíba
Nome da autoridade competente: Marcelo Andrade MoreiraPinto
Número do CPF: 008.261.025-81

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Deliberação do Conselho de Administração da CODEVASF n° 28
de 26 de agosto de 2019.

b) UG SIAFI
Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 195007 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do
São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a) Unidade Descentralizada e Responsável
Nome do órgão ou entidade descentralizada: Universidade Federal do Maranhão - UFMA
Nome da autoridade competente: Natalino Salgado Filho
Número do CPF: 032.954.943-04

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura:
b) Unidade Descentralizada e Responsável
Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 154041 - Fundação Universidade do Maranhão

3. OBJETO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA:

Realização de estudos visando implantar uma infraestrutura social de desenvolvimento produtivo local, visando a
ampliação do balneário das margens ribeirinhas do Rio Balsas na sede urbana do município de Balsa/MA por meio do
desenvolvimento dos projetos de urbanização/paisagismo, engenharia, contenção, avaliação ambiental e aproveitamento
socioeconômico e cultural proporcionando a dinamização das economias locais.

4. OBRIGAÇÕES ECOMPETÊNCIAS DOS PARTÍCIPES

4.1. Unidade Descentralizadora

I - analisar e aprovar a descentralização de créditos;
II - analisar, aprovar e acompanhar a execução do Plano de Trabalho;
III - descentralizar os créditos orçamentários;
IV - repassar os recursos financeiros em conformidade com o cronograma de desembolso;
V- aprovar a prorrogação davigência do TED ou realizar sua prorrogação, de ofício, quando necessário;
VI - aprovar as alterações no TED;
VII - solicitar Relatórios parciais de Cumprimento do Objeto ou outros documentos necessários à comprovação da
execução do objeto, quando necessário;
VIII - analisar e manifestar-se sobreo Relatório de Cumprimento do Objeto apresentado pela Unidade Descentralizada;
IX - solicitar à Unidade Descentralizada que instaure a tomada de contas especial, ou promover diretamente a instauração,
quando cabível;
X - emitir certificado de disponibilidade orçamentária;
XI - registrar no SIAFI o TED e os aditivos, mantendo atualizada a execução até a conclusão;
XII - prorrogar de ofício a vigência do TED quando ocorrer atraso na liberação de recursos, limitado ao prazo do atraso;
XIII - publicar os extratos doTED e termos aditivos no sítio eletrônico oficial, bem como disponibilizar a íntegra do TED
celebrado e do Plano de Trabalho atualizado, no prazo de vinte dias, contado da data da assinatura; e
XIV - designar os agentes públicos federais que atuarão como gestores titulares e suplentes do TED, no prazo de vinte
dias, contado da data da celebração doTED, devendo o ato de designação serpublicado no sítio eletrônico oficial.
XV - instaurar tomada de contas especial, quando cabível e a unidade descentralizada não o tenha feito no prazo para
tanto.

XVI - suspender as descentralizações, na hipótese de verificação de indícios de irregularidades durante a execução do
TED, com a tomadadas providências previstas no art. 19do Decreto n° 10.426/2020.
XVII - solicitar à Unidade Descentralizada, previamente à liberação de recursos financeiros referentes aos Estudos de
Viabilidade, Preliminares, Ambientais e Projeto Básico, a comprovação de aprovação do Termo de Referência e
respectivo orçamento analítico, conforme disposto no Decreto 7983/13. S
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