
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2012/COETRAE/CEGEFETE/SEJUDH/MT, DE 23 DE 
ABRIL DE 2012

O  SECRETÁRIO  DE  ESTADO  DE  JUSTIÇA  E  DIREITOS  HUMANOS,  A 
SECRETÁRIA ADJUNTA DE DIREITOS HUMANOS, O PRESIDENTE DO CONSELHO 
GESTOR DO FUNDO ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO ESCRAVO E O 
PRESIDENTE  DA  COMISSÃO  ESTADUAL  DE  ERRADICAÇÃO  DO  TRABALHO 
ESCRAVO EM MATO GROSSO, no uso das suas atribuições legais;

Considerando  a  criação  do  Fundo  Estadual  de  Erradicação  do  Trabalho  Escravo  –  Lei 
Estadual nº  9.291, de 23 de dezembro de 2009, que tem por finalidade a reparação dos danos 
causados ao meio ambiente do trabalho, aos trabalhadores e à coletividade por infração aos direitos 
humanos e aos direitos fundamentais;

Considerando que o Decreto Estadual nº 985, de 07 de dezembro de 2007, cria a Comissão 
Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo;

Considerando que a gestão do FETE - Fundo Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo é 
responsabilidade do Conselho Gestor - CEGEFETE, que tem competência, dentre outras, de zelar 
pela aplicação dos recursos na consecução dos objetivos previstos na lei, bem como examinar e 
aprovar projetos de reconstituição de bens lesados, inclusive os de caráter científico e de pesquisa;

Considerando  que  o  CEGEFETE  tem  como  objetivo  uma  administração  responsável, 
eficiente, transparente e eficaz dos recursos provenientes do FETE, e esta é uma das principais 
atribuições do gestor público e;

Considerando o artigo 116, da Lei Federal nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos  e  a  Instrução  Normativa  Conjunta  SEPLAN/SEFAZ/AGE  nº  003/2009,  de 
14/05/2009,  que  estabelece  as  diretrizes,  normas  e  procedimentos  para  celebração,  execução  e 
prestação de contas  referente à  transferência  de recursos através  de Convênio pelos  Órgãos ou 
Entidades do Poder Executivo Estadual;
RESOLVE: 

CAPÍTULO I
Art.1º- Esta Instrução Normativa cria e disciplina os processos de elaboração de projetos no âmbito 
da Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo – COETRAE e Conselho Gestor do 
Fundo Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo - CEGEFETE.
Art.2º- Para os efeitos desta Instrução Normativa, considera-se:
I –Autor de projeto - pessoa que tem uma ideia de uma ação ou conjunto de ações para resolver um 
problema ou aproveitar uma oportunidade e propõe sua implementação através de um projeto;
II  –  Concedente  –  Fundo  Estadual  de  Erradicação  do  Trabalho  Escravo,  responsável  pela 
transferência  dos  recursos  financeiros  ou  pela  descentralização  dos  créditos  orçamentários 
destinados à execução do objeto do convênio;
III – Contrapartida – Valor do recurso do projeto a ser aplicado pelo proponente;
IV –  Convenente  –  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado,  sem fins  lucrativos,  que  se 
responsabiliza pela execução do programa, projeto ou atividade, formalizado mediante a celebração 
de Convênio com órgão ou Entidade da administração pública direta ou indireta, de qualquer esfera 
de governo, bem como entidade privada sem fins lucrativos;
V – Convênio – Instrumento que tem por objeto a transferência de recursos para execução, em 
regime  de  mutua  colaboração,  de  ações  de  interesse  comum  dos  órgãos  ou  Entidades  da 
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Administração Pública Direta ou Indireta Federais,  com outros Estados, com municípios e com 
entidades privadas sem fins lucrativos;
VI  –  Documento  de  projeto  –  documento  completo  do  projeto,  conforme  o  modelo  do 
FETE/concedente,  contendo  todos  os  elementos  de  identificação  dos  participantes,  objeto, 
justificativa,  objetivos,  descrição  detalhada  das  ações,  metas,  estratégia  de  implementação, 
resultados esperados, forma de mensuração dos resultados, detalhamento dos bens e serviços, dos 
custos,  cronogramas de execução e de desembolso dos recursos, monitoramento e avaliação do 
projeto;
VII – Interveniente - órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta de qualquer 
esfera de governo, ou entidade privada que participa do convênio para manifestar consentimento ou 
assumir obrigações em nome próprio;
VIII – Meta - parcela quantificável do objeto descrita no plano de trabalho; 
IX – Objeto - o produto do convênio ou contrato de repasse ou termo de cooperação, observado o 
programa de trabalho e as suas finalidades;
X – Padronização -  estabelecimento de critérios  a  serem seguidos  nos  convênios,  contratos  de 
repasse ou termo de cooperação com o mesmo objeto, definidos pelo concedente ou contratante, 
especialmente quanto às características do objeto e ao seu custo;
XI – Plano de Trabalho – formulário padronizado pelo Conselho Gestor do Fundo Estadual de 
Erradicação do Trabalho Escravo que contém as informações necessárias para a execução do objeto 
do convenio;
XII  –  Projeto  básico  -  conjunto  de  elementos  necessários  e  suficientes,  com nível  de  precisão 
adequado, para caracterizar a obra ou serviço de engenharia, ou complexo de obras ou serviços, 
elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade 
técnica e  o adequado tratamento do impacto ambiental  do empreendimento,  e que possibilite  a 
avaliação do custo da obra ou serviço de engenharia e a definição dos métodos e do prazo de 
execução; 
XIII  –  Proponente  -  órgão  ou  entidade  pública  ou  privada,  sem fins  lucrativos  e  credenciada 
CEGEFETE/COETRAE, que manifeste,  por  meio  de proposta  de trabalho,  interesse em firmar 
convenio, contrato de repasse ou termo de cooperação para execução de determinado objeto;
XIV – Proposta de projeto – documento-base do projeto, elaborado pelo Autor do Projeto, contendo 
elementos  mínimos  de  identificação,  justificativa,  detalhamento  das  ações,  resultados,  prazos  e 
custos detalhados;
XV – Termo de referência  -  documento apresentado quando o objeto do convênio,  contrato de 
repasse ou termo de cooperação envolver aquisição de bens ou prestação de serviços, que deverá 
conter  elementos  capazes  de  propiciar  a  avaliação  do  custo  pela  Administração,  diante  de  no 
mínimo 03 (três) orçamentos detalhados, considerando os preços praticados no mercado, a definição 
dos métodos, o prazo de execução do objeto e a fonte/programa;
XVI – Unidade Centralizadora de Projetos – Secretaria Executiva da COETRAE e CEGEFETE 
responsável  pela  interlocução  entre  o  autor/proponente  e  CEGEFETE,  bem  como  pelo 
encaminhamento estratégico dos projetos em execução, mediante convênio ou não.

CAPÍTULO II
DO FLUXO DOS PROCESSOS

Art.3º- As pesquisas de preços necessárias são de responsabilidade obrigatória do autor do projeto.
Art.4º-  A Unidade  Centralizadora  de  Projetos  encaminhará  o  projeto  ao  Setor  de  Projetos  da 
Secretaria  de  Estado  de  Justiça  e  Direitos  Humanos,  responsável  para  conhecimento  e 
implementação  da  viabilidade  sistêmica  e  operacional  do  objeto  do  projeto  e  futuro  convênio, 
contrato de repasse ou termo de cooperação, para andamento.
Art.5º-  A Unidade  Centralizadora  de  Projetos  COETRAE/CEGEFETE  receberá  a  proposta  de 
projeto e fará análise preliminar de sua forma, conteúdo e adequação à metodologia, e adicionará a 
proposta à lista de projetos para analise e parecer da COETRAE/CEGEFETE.
§  1º  -  Caso  haja  alteração  a  ser  realizada  na  proposta,  a  Unidade  Centralizadora  de  Projetos 
COETRAE/CEGEFETE  solicitará,  mediante  manifestação  técnica  e  argumentada,  ao  autor  do 



projeto.
§ 2º - A Unidade Centralizadora de Projetos COETRAE/CEGEFETE é responsável por realizar as 
adequações necessárias na proposta de projeto, consultando o autor do projeto caso necessário, e 
ficará encarregada de informar ao autor das alterações realizadas.
Art.6º-  Após  a  seleção  do  projeto  a  ser  contemplado  pela  COETRAE/CEGEFETE,  compete  a 
Unidade Centralizadora de Projetos COETRAE/CEGEFETE comunicar esta decisão ao proponente.
Art.7º-  A elaboração  de  termos  de  referência  e  especificações  e  padronização  de  bens  são  de 
responsabilidade do autor.
Art.8º  A Unidade  Centralizadora  de  Projetos  COETRAE/CEGEFETE,  requererá  junto  ao  setor 
competente,  a  disponibilidade  de  rubricas  orçamentárias  para  os  valores  do  convênio  a  ser 
celebrado.
Art.9º-  A  Unidade  Centralizadora  de  Projetos  COETRAE/CEGEFETE  é  responsável  pela 
interlocução entre  o  concedente  e  o  proponente,  centralizando  e  distribuindo  as  informações  e 
documentos. Esta responsabilidade não impede o autor do Projeto ou o autor de projetos de realizar 
contato  ou  tomar  providências  no  interesse  do  serviço,  devendo manter  a  UCP informada  dos 
progressos e das providências.
Art.10  -  Após  a  aprovação  do  projeto  pela  COETRAE/CEGEFETE,  os  autos  devidamente 
instruídos  e  checados  pela  Unidade  Centralizadora  de  Projetos  COETRAE/CEGEFETE  serão 
remetidos à Secretaria Adjunta de Direitos Humanos, para conhecimento e deliberação.
§1°  Caso os  recursos  sejam próprios  do  FETE –  Fundo Estadual  de  Erradicação  do Trabalho 
Escravo,  a  Secretaria  Adjunta  de Direitos  Humanos remeterá os  autos  diretamente à  Secretaria 
Adjunta Executiva do Núcleo Segurança, para prosseguimento, obedecidos os trâmites descritos na 
Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/AGE nº 003/2009.
§2° Caso os recursos sejam da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, a Secretaria 
Adjunta de Direitos Humanos remeterá os autos diretamente ao gabinete desta Secretaria de Estado, 
para autorização da despesa.
Art.11 - A Unidade de Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos é 
responsável  pelas  providências  de  análise  técnico-jurídica  do  termo  de  convênio,  contrato  de 
repasse ou termo de cooperação e o Gabinete do Secretário pelas formalidades de assinatura.
Paragrafo  Único:  As  assinaturas  deverão  ser  providenciadas  pela  Gerência  de  Convênios  da 
Secretaria Adjunta Executiva do Núcleo Segurança, mediante contato com os partícipes.

CAPÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES DOS SETORES

Art.12 - Cabe ao Autor do projeto:
I - Implementar as ações previstas para a solução do problema ou aproveitamento da oportunidade 
que originaram o projeto;
II - Acompanhar os indicadores físicos e de resultado conforme previstos no projeto;
III – Manter e organizar a memória do projeto e do convênio, contrato de repasse ou termo de 
cooperação, inclusive reportagens, fotografias, cópias de documentos, entre outras, obedecidas as 
normas relativas ao arquivo público;
IV - Prestar esclarecimentos e relatar o andamento do convênio, contrato de repasse ou termo de 
cooperação  sempre  que  solicitado,  participando  das  reuniões  ordinárias  e  extraordinárias  de 
acompanhamento;
V - Participar da elaboração dos relatórios periódicos de cumprimento do objeto e,  ao final da 
execução, elaborar o relatório circunstanciado de cumprimento do objeto;
Art.13 - Cabe à Unidade Centralizadora de Projetos COETRAE/CEGEFETE:
I - Fomentar a elaboração e encaminhamento de projetos por todo o nível operacional da Secretaria 
de Estado de Justiça e Direitos Humanos.
II  -  Divulgar as informações necessárias para que toda e qualquer pessoa possa contribuir  com 
ideias relacionadas à política de combate ao trabalho escravo;
III - Apoiar os autores em todos os procedimentos de elaboração de projetos;
IV  -  Encaminhar  o  projeto  apresentado  pelo  proponente,  em  meio  impresso  e  digital,  a 



COETRAE/CEGEFETE, para primeira validação;
V - Elaborar os relatórios periódicos de cumprimento do objeto, em conjunto com os gestores de 
convênio, guardando memória da execução de cada projeto;
VI - Apoiar a elaboração do relatório circunstanciado de cumprimento do objeto pelo gestor do 
convênio;
VII -  Permanecer em condições  de prestar esclarecimentos  e relatar o andamento do convênio, 
sempre que solicitado, participando das reuniões ordinárias e extraordinárias de acompanhamento;
VIII-  Prestar,  mensalmente,  contas  através  de planilhas  e notas  dos processos de execução das 
despesas dos convênios.
Parágrafo Único: Se o proponente e/ou autor do projeto não prestar contas por período igual ou 
superior a 45 (quarenta e cinco dias), o mesmo responderá, conforme previsão legal.
Art.14 – À Unidade Centralizadora de Projetos COETRAE/CEGEFETE compete ainda:
I - Zelar pelo fiel cumprimento desta Instrução Normativa, tomando as medidas necessárias para 
sua revisão quando for o caso;
III - Responder pela interlocução da COETRAE/CEGEFETE com os concedentes;
IV – Receber, mediante protocolo, as propostas de projeto dos autores e organizar a apresentação 
das  mesmas  aos  membros  da  COETRAE,  CEGEFETE,  SADH  e  GAB-SEJUDH,  para 
conhecimento, apreciação e deliberação;
V -  Solicitar  aos  autores  dos  Projetos,  mediante  manifestação  técnica,  alterações  nos  projetos 
sempre que necessário;
VI - Acompanhar os indicadores de execução do objeto, execução física e execução financeira dos 
convênios;
VIII  –  Informar  à  COETRAE,  CEGEFETE,  SADH  e  GAB-SEJUDH  mensalmente  e  quando 
solicitado, os dados de execução física e financeira de todos os convênios em vigor;
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art.15  -  As  obras  e  projetos  custeados  pelo  CEGEFETE  deverão  conter  expressamente  em 
documentos e bens adquiridos o slogan da COETRAE-MT, da Secretaria de Estado de Justiça e 
Direitos Humanos e do Governo de Mato Grosso.
Art. 16 - Os convênios, contrato de repasse ou termo de cooperação de que tratam esta Instrução 
Normativa se vinculam, no que couber, a Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/AGE nº 
003/2009,  de  14  de  maio  de  2009,  bem  como  ao  SIGCON  –  Sistema  de  Gerenciamento  de 
Convênio, cujas diretrizes e procedimentos estão estabelecidos no Decreto 5.126, de 10/02/2005, ou 
outro que vier a substituí-lo.
Art. 17 - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário.
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