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MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMíLIA EDOS DIREITOS HUMANOS
Coordenação-Geral de Contabilidade e Transferências

Coordenação de Transferências Voluntárias

OFíCIO N: 1413/2020/COTV/CGCONT/SOAD/SE/MMFDH

Brasília, 06 de novembro de 2020.

A Sua Excelência a Senhora
MARCELA PA55AMANI
Secretária de Estado de Justiça e Cidadania
Anexo do Palácio do Buriti, Praça do Buriti
CEP: 70.075.900 - Brasília-DF

Assunto: Prestação de Contas - Convênio n2 827656/2016 - Processo n2 00005.205369/2016-32.
(Em caso de resposta a este Ofício enviar para E-mail: protocologeral@mdh.gov.br)

Senhora Secretária,

1. Trata-se do Convênio n2 827656/2016, celebrado entre a então Secretaria Especial dos
Direitos Humanos do Ministério da Justiça e Cidadania e a Secretaria de Estado do Trabalho,
Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, tendo como objeto a execução
do projeto "Contribuir para a Formação em Direitos Humanos da população LGBT e pessoas interessadas
da Região Administrativa XV de Brasília e cidades circunvizinhas".

2. Cumpre informar que em consulta à Plataforma +Brasil (SICONV), verifícou-se que o
referido Convênio se encontra na situação "Aguardando Prestação de Contos'~ Contudo, foi
constatado na aba "movimentação financeira" que não houve a execução do instrumento e nos "extratos
bancários" consta saldo remanescente pendente de devolução, correspondente ao valor de R$
348.104,77 (trezentos e quarenta e oito mil cento e quatro reais e setenta e sete centavos).

3. Cabe registrar que de acordo com as informações contidas no Ofício n2 477/2020 
5MDF/GAB, datado de 08/10/2020, proveniente da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal
(SMDF), foi possível contatar no SEI do Distrito Federal, que o processo original de acompanhamento do
projeto encontra-se aberto nas unidades da Secretaria de Justiça e Cidadania, e os
últimos encaminhamentos realizados demonstram que as atribuições referentes ao tema foram
transferidos à Subsecretaria de Politicas de Direitos Humanos e de Igualdade Racial, pertencente à

estrutura da referida Secretaria (documento em anexo).

4. Diante da situação apresentada, comunicamos que a Convenente deverá proceder à
devolução do saldo remanescente consignado na conta específica do Convênio, no prazo de até 30 (vinte)
dias, a contar da data do Aviso de Recebimento - AR, a fim de sanar as pendências detectadas e posterior
envio da documentação, por meio da Plataforma +Brasil (5ICONV) para análise da prestação de contas.
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5. A inobservância do prazo estabelecido para envio da documentação complementar via
PLATAFORMA+BRA5IL, sujeitará as sanções previstas no art. 72, § 3º da Portaria Interministerial nº

507/2011.

6. Esclarecemos que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos tem dado
continuidade às atividades laborativas, observando as medidas de afastamento como Rrevenção, cautela
e redução da transmissibilidade. Assim, as atividades deste Órgão vêm sendo executadas por meio
do Trabalho Remoto (Home Office), para as pessoas que se enquadram em grupo de risco, e, Trabalho
Presencial ou 5emipresencial, em dias alternados, para as pessoas não obrigadas ao afastamento.

7. Informamos ainda, que o processo terá continuidade independente de manifestação, a
partir do vencimento do prazo estabelecido para o cumprimento da presente comunicação.

8. Esta Coordenação-Geral de Contabilidade e Transferências encontra-se à disposição para
prestar quaisquer esclarecimentos a respeito de eventuais dúvidas por meio dos telefones (61) 2027
3869 e (61) 2027-3922 e E-mail: cotv@mdh.gov.br.

Respeitosamente,

Assinado Eletronicamente
TERESA BELEZA

Coordenadora-Geral de Contabilidade e Transferências
CGCONT/SOAD/SE/MMFDH

ANEXO:

Ofício nº 477/2020 - SMDF (SEI MMFDH Nº 1439425)

Documento assinado eletronicamente por Teresa de Jesus Soares Beleza, Coordenador(a)-Gera1 de
Contabilidade e Transferências, em 09/11/2020, às 18:00, conforme o § I° do art. 6° e art. 10 do
Decreto nO 8.539/2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site httRS://sci.mdh.gov.br/autcnticidadc,
informando o código verificador 1447802 e o código CRC A4A48BF5.

Referência: Caso responda este ofício, indicar expressamente o Processo nº 00005.205369/2016-32 SEI nº 1447802

Esplanada dos Ministérios, Bloco A, 9º Andar - Zona Civica-Administrativa
CEP 70054-906 - Brasília/DF - http://www.mdh.gov.br- E-mail pararesposta:Rrotocologeral@mdh.gov.br

Criado por monica.rodrigues, versão 4 por teresa.beleza em 09111/2020 17:59:24.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete

Ofício Nº 477/2020 - sMDF/GAB

Senhora Coordenadora-Geral,

Brasília-DF, 08 de outubro de 2020.

Reporto-me ao Ofício nº 12s0/2020/COTV/CGCONT/sOAD/sE/MMFDH, em que essa
Coordenação-Geral solicita providências desta Secretaria de Estado da Mulher para devolução do

saldo remanescente do convênio nº 827656/2016, firmado entre o Ministério da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos e a Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvímento Social, Mulheres,
Igualdade Racial e Direitos Humanos para contribuir para a Formação em Direitos Humanos da
população LGBT e pessoas interessadas da Região Administrativa XV de Brasília e cidades

circunvizinhas.

Esclareço que houve um equívoco por parte da Secretaria de Desenvolvimento Social do
Distrito Federal ao informar no Ofício nº 3s/2020-sEDEs/GAB/AssEP que a parceria está sob
responsabilidade da Secretaria da Mulher, uma vez que o objeto do convênio não consta no rol de
competências legais atribuídas a esta Pasta.

Ademais, foi possível contatar, no SEI do Distríto Federal, que o processo original de
acompanhamento do projeto encontra-se aberto nas unidades da Secretaria de Justiça e Cidadania, e
os últimos encaminhamentos realizados demonstram que as atribuições referentes ao tema foram
transferidos à Subsecretaria de Políticas de Direitos Humanos e de Igualdade Racial, pertencente à
estrutura da referida Secretaria.

Isto posto, visando a correção de fluxo, sugiro que a demanda seja encaminhada à
Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal para providências quanto a prestação de contas
do convênio.

Permaneço à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se

façam necessários.

Atenciosamente,

ERICKA FILlPPELLI

Secretária de Estado da Mulher do Distrito Federal

Senhora
TERESA BELEZA

Coordenadora-Geral de Transferências Voluntárias e Monitoramento

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos

Brasília/DF



Documento assinado eletronicamente por ERICKA SIQUEIRA NOGUEIRA FILlPPELLI
Matr.0273496-6, Secretário(a) de Estado da Mulher, em 08/10/2020, às 18:42, conforme arI. 62
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