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ESTADO DE SERGIPE 
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO 

PROCURADORIA ESPECIAL DOS ATOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

Parecer n. ° : 1118/2018- PGE 
Processo n. ° : 019.000.00033/2018-1 
Origem: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e 
da Ciência e Tecnologia - SEDETEC 
Assunto: Sétimo Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica 
Interessados: SEDETEC/Fundação de Apoio à Pesquisa e a 
Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe - FAPITEC 
Destino: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 
e da Ciência e Tecnologia - SEDETEC 

TERMO DE 	COOPERAÇÃO 
TÉCNICA. SÉTIMO TERMO 
ADITIVO. DESTAQUE 
ORÇAMENTÁRIO PARA O 
EXERCÍCIO DE 2018 E 
FUTUROS. ALTERAÇÃO DO 
PLANO DE TRABALHO. METAS 
E VALORES. REPASSES 
AINDA NÃO EFETIVADOS NO 
PRESENTE 	EXERCÍCIO. 
PREVISÃO NO 	PRÓPRIO 
AJUSTE AINDA VIGENTE. 
POSSIBILIDADE COM 
RESSALVAS, RESTRIÇÕES E 
RECOMENDAÇÕES. 

I - RELATÓRIO 

Cuida-se de solicitação de análise e emissão de 
parecer sobre a possibilidade jurídica do Sétimo Termo 
Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica firmado entre a 
SEDETEC e a FAPITEC, de acordo com o ofício n° 053/2018- 
SEDETEC (f.29), cuja intenção é incrementar políticas 
públicas de fomento à ciência, tecnologia e inovação, 
através da concessão de bolsas e auxílios, através de 
destaque orçamentário para o exercício 2018. Além disso, 
necessário, antes de qualquer apreciação, que o termo de 
cooperação ainda esteja vigente. Caso contrário, fica sem 
efeito o presente parecer. Processo instruído com oito 
volumes. 

É o relatório. Fundamento e opino. 
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II - FUNDAMENTAÇÃO. 

-Considerações preliminares. 

De inicio, impende asseverar que não faz parte 
das atribuições da Procuradoria-Geral do Estado a análise 
acerca da conveniência e oportunidade da realização de 
qualquer ato de gestão, quer no seu aspecto econômico, quer 
no seu aspecto administrativo. 

Esses aspectos são corriqueiramente denominados 
de "mérito administrativo" e são de responsabilidade única 
do administrador público. 

A Procuradoria-Geral do Estado incumbe apenas a 
análise dos aspectos jurídicos dos questionamentos 
realizados. Neste caso, matéria eminentemente de direito. 

III - MÉRITO. 

Com efeito, o referido termo de cooperação 
técnica foi analisado por esta Procuradoria através do 
parecer n° 7252/2013-PGE, que opinou pela sua viabilidade, 
"desde que atendidas as recomendações deste parecer". 
Assim, coube a Secretaria atender ao que foi recomendado, 
sob pena de ilegalidade e responsabilidade exclusiva da 
SEDETEC, inclusive tendo o termo sido assinado em 
10.01.2014, dai suponho atendidas as recomendações como 
lançadas, inclusive nas alterações posteriores e passo 
analisar o termo aditivo, semelhante a outros aditivos com 
mesma intenção. 

Ora, atendendo diligência de f.49, quando do 
quinto termo aditivo (proc. 019.000.00839/2016-4), que 
inclusive serviu de base para análise do sexto termo 
aditivo (parecer n° 9314-2017 - proc. 019.000.00748/2017- 
9), por este subscritor, alegou o Secretário de Estado do 
Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (f.55), 
que "o objeto do termo de cooperação faz parte da 
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que à ação objeto da descentralização se encontra 
expressamente prevista no orçamento de 2017 e a despesa se 
enquadra na respectiva dotação; além de prorrogar o termo 
de cooperação".  
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Assim, tomo como verdadeiras as informações 
acima para fins de emissão deste parecer. 

Contudo, alerto que o gestor confirme ou não as 
informações acima no que se refere ao exercício 2018,  sob 
pena de ineficácia deste parecer. 

De logo, por óbvio, alerto que eventual "NOVA"  
reprogramação das ações 0753, 0764, 1660, 1661, 1662, 1663, 
1664 e 1665 somente é possível, neste momento, se ainda não 
ocorreram os repasses e a execução de tais ações, neste 
exercício, sob pena de ilegalidade. Caso contrário, fica 
sem efeito este parecer, por impossibilidade do aditivo. 
Além disso, merece maiores explicações as sucessivas 
reprogramações, a ser anexadas aos autos. 

Convém lembrar, que somente é possível a 
descentralização de recursos na forma da atual Lei n° 
8252/2017 (art.32). 

Também é necessário que haja previsão na 
vigente LOA (Lei n° 8.354/2017),  a exemplo da anterior, 
que possibilite o pretenso destaque orçamentário entre a 
SEDETEC e FAPITEC, além das demais normas de natureza 
financeira pactuadas. 

Terceiro, dispõe a Cláusula Sétima, Subcláusula 
Segunda, do Termo de Cooperação, o seguinte: 

"SUBCLAUSULA SEGUNDA - EXERCÍCIOS FUTUROS 

Para os exercícios futuros (2015 e 2016) estes 
deverão sofrer ajustes através de Termo Aditivo que 
especificará o valor do destaque e as respectivas ações a 
serem executadas, com recursos a serem destacados pela 
SEDETEC para a execução do presente Termo de Cooperação 
Técnica". 

Agora, foi, antes, incluído o exercício 2017, 
cujo destaque orçamentário é de R$ 6.798.870,00 (seis 
milhões, setecentos e noventa e oito mil, oitocentos e 
setenta reais), sendo ora reduzido para R$ 5.836.247,00 
(cinco milhões, oitocentos e trinta e seis mil, duzentos e 
e vinte e sete reais), conforme subcláusula primeira do 
aditivo. Para o exercício de 2018, é trazido novo termo 
aditivo com o valor a ser destacado de R$ 6.958.870,00 
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(seis milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, 
oitocentos e setenta reais), conforme cláusula segunda da 
minuta, a qual deve ser corrigida, pois consta cláusula 
sétima. 

Ainda, também recomendamos que a liberação dos 
recursos para este exercício, ainda não repassados e ora 
alterados, somente aconteca após prestação de contas dos  
valores liberados no exercício anterior. 

IV - CONCLUSÃO 

Diante de todo o exposto, uma vez que o aditivo 
de fls.24/25, menciona o valor do destaque orçamentário (R$ 
6.958.870,00); bem como as ações constantes e objeto do 
destaque para o exercício 2018 (0753, 0764, 1660, 1661, 
1662, 1663, 1664 e 1665), sofre nova readequação, resta-me 
opinar pela possibilidade legal do aditivo sob análise, na 
forma e condições acima, devendo o destaque ser efetivado 
neste exercício e os valores ainda não tenham sido 
repassados e objeto do aditivo, além de que tenha o pedido 
de análise ingressado conforme da cláusula décima do 
ajuste. 

Este é o parecer. 

Submeto as presentes considerações a superior 
apreciação. 

Aracaju, 16 de fevereirt/.....„ 2018. 

•! 	 ó 
Procurador do estado 

t., 
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CONCLUSÃO 

Seguem os autos N° 019.000.00033/2018-1 , ao 
Procurador-Chefe da PEACA. 

Em 16/02/2018 

DELIBERAÇÃO 

( ) Diligência 
( ) Despacho 
(X) Aprovo o Parecer n°  AA Afg  Sn%  

( ) Aprovo o Parecer n° 	, com as ressalvas lançadas no 

Despacho Motivado n° 	 

( ) Reformo o Parecer n° 	, na forma do Despacho Motivado 

	

n°  	

Em 	//  11  

Procurador Chefeda.PEACA 




