##ATO EXTRATO TERMO DE COOPERAÇÃO 24/2012
##TEX ESPÉCIE: Termo de Cooperação que celebram entre si a União, por intermédio
do Ministério do Esporte – CNPJ 02.961.362/0001-74 e a UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO DE JANEIRO-UFRJ – CNPJ 33.663.683/0001-16.
OBJETO: Apresente proposta, por intermédio da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), em parceria com a Coordenação dos Programas de Pós Graduação de
Engenharia – COPPE, através da Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e
Estudos Tecnológicos (Fundação COOPPETEC), tem por finalidade realizar o plano de
trabalho em conjunto com o Ministério do Esporte (ME), cujo objeto é para o
aprimoramento dos Laudos Técnicos exigido pelo Decreto Nº 6.795 que regulamenta o
Artigo 23 do Estatuto do Torcedor, e classificação dos estádios de futebol conforme
suas condições de segurança e conforto, higiene e acessibilidade.
DESPESA: Os recursos decorrentes do presente Termo de Cooperação são provenientes
do Ministério do Esporte, Orçamento Geral da União, no valor total de R$ 5.424.139,60
(Cinco milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, cento e trinta e nove reais e sessenta
centavos) sendo R$ 2.712,069,80 (dois milhões, setecentos e doze mil, sessenta e nove
reais e oitenta centavos), no Programa de Trabalho 27.811.2035.126V.0001, para o
EXERCÍCIO de 2012, sendo, R$ 2.183.234,80 (dois milhões, cento e oitenta e três mil,
duzentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), na Natureza de Despesa 33.90.39 e
R$ 528.835,00 (quinhentos e vinte e oito mil. Oitocentos e trinta e cinco reais), na
Natureza de Despesa 44.90.52, Fonte de Recursos 100. E para o EXERCÍCIO de 2013 o
valor de R$ 2.183.234,80 (dois milhões, cento e oitenta e três mil, duzentos e trinta e
quatro reais e oitenta centavos), na Natureza de Despesa 33.90.39 e R$ 528.835,00
(quinhentos e vinte e oito mil. Oitocentos e trinta e cinco reais), na Natureza de Despesa
44.90.52, Fonte de Recursos 118.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Cooperação vigerá até junho de 2013.
DATA DE ASSINATURA: 07 de dezembro de 2012.
SIGNATÁRIOS: LUIS MANUEL REBELO FERNANDES, Secretário Executivo do
Ministério do Esporte – CPF: 797.578.447-04 e CARLOS ANTÔNIO LEVI DA
CONCEIÇÃO, Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro- UFRJ – CPF:
380.078.517-04.
PROCESSO Nº: 58701.000842/2012-96.

