
#ATO EXTRATO TERMO DE COOPERAÇÃO 36/2013 
 
##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 DE MINAS GERAIS/UFMG-CNPJ 17.217.985/0001-04. 
 
OBJETO: Implantação de núcleos de esporte educacional, para manutenção do 
Programa Segundo Tempo, em atendimento às crianças, jovens e adolescentes do 
Centro Pedagógico da Escola de Educação Básica e Profissional da Universidade 
Federal de Minas Gerais – UFMG. 
 
DESPESA: Os recursos decorrentes do presente Termo de Cooperação são provenientes 
do Ministério do Esporte, Orçamento Geral da União, no valor total de R$ 438.000,00 
(quatrocentos e trinta e oito mil reais), sendo para o exercício de 2013 o valor de  R$ 
72.000,00 ( setenta e dois mil reais)  na Natureza de Despesa: 33.90.18 e o valor de  R$ 
50.000,00 ( cinquenta mil reais)  na Natureza de Despesa: 33.90.33, totalizando o valor 
de R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois  mil  reais), para o exercício de 2014 o valor de  
R$ 147.600,00 ( cento e quarenta e sete  mil e seiscentos reais)  na Natureza de 
Despesa: 33.90.18 e o valor de  R$ 110.000,00 ( cento e dez mil reais)  na Natureza de 
Despesa: 33.90.33 totalizando o valor de R$ 257.600,00 ( duzentos e cinquenta e sete 
mil, seiscentos reais) e para o exercício de 2015 o valor de  R$ 42.000,00 ( quarenta e 
dois mil reais)  na Natureza de Despesa: 33.90.18 e o valor de  R$ 16.400,00 (dezesseis 
mil e quatrocentos reais)  na Natureza de Despesa: 33.90.33, totalizando o valor de  R$ 
58.400,00 ( cinquenta e oito mil e quatrocentos reais), Fonte de Recursos 118 e 
Programa de Trabalho 27.812.2035.20JP.0001.0001. 
 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Cooperação vigerá de 20 de setembro de 2013 a 20 
de novembro de 2015, prazo durante o qual deverá ocorrer a execução do objeto 
pactuado e expresso no Plano de trabalho. 
 
DATA DE ASSINATURA: 20 de setembro de 2013. 
 
SIGNATÁRIOS: VAGNER DE SOUZA LUCIANO, Diretor do Departamento de 
Gestão Interna/ME – CPF: 473.420.481-00 e ROCKSANE DE CARVALHO 
NORTON, Vice Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG - CPF: 
312.213.516-72  
 
PROCESSO Nº: 58701.001892/2013-71. 


