






SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - 
SINPDEC

ANÁLISE DE METAS DO PLANO DE TRABALHO

Nº Dados da Meta

1

Descrição Grupo/Subgrupo Localização

Reconstrução de Ponte sobre o Rio Areia no 
Assentamento Geraldo Pereira de Andrade, 
medindo de 5,00 x 60,00 m (05,00 metros de 

largura e 60 metros de Comprimento)

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE)

PONTE EM CONCRETO ARMADO (PRÉ-
MOLDADO)

16º 03' 
13" S

54º 40' 23" 
O

Analise pendente.

 1. A ação proposta (obra) está localizada em área atingida pelo desastre

Adequabilidade: [ X ] Sim       [   ] Não

Analise pendente.

 2. A ação proposta (obra) guarda relação com os danos causados pelo desastre

Adequabilidade: [ X ] Sim       [   ] Não

Analise pendente.

 3. É possível estimar os custos?

[ X ] Sim       [   ] Não

Analise pendente.

  Adequabilidade R$ Solicitado R$ Sugerido

Sofia Moreira Campos  (Analista) [ X ] Sim [    ] Não R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00

2

Descrição Grupo/Subgrupo Localização

Reconstrução de Bueiro na Comunidade Águas 
Quentes , distrito de Fátima de São Lourenço

OBRAS DE ARTE CORRENTE (OAC)

BUEIRO TUBULAR EM CONCRETO 
(DUPLO)

16º 12' 
25" S

54º 53' 37" 
O

Analise pendente.

 1. A ação proposta (obra) está localizada em área atingida pelo desastre

Adequabilidade: [ X ] Sim       [   ] Não

Analise pendente.

 2. A ação proposta (obra) guarda relação com os danos causados pelo desastre

Adequabilidade: [ X ] Sim       [   ] Não

Analise pendente.

 3. É possível estimar os custos?

[ X ] Sim       [   ] Não

Analise pendente.

  Adequabilidade R$ Solicitado R$ Sugerido

Sofia Moreira Campos  (Analista) [ X ] Sim [    ] Não R$ 100.000,00 R$ 100.000,00

Descrição Grupo/Subgrupo Localização

Reconstrução de Ponte sobre o Córrego Jairão 
localizada no Assentamento Santo Expedito, 

medindo de 05 x 12,00 m (05 metros de largura 
e 12 metros de Comprimento) com total de 60 m².

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE)

PONTE EM CONCRETO ARMADO (PRÉ-
MOLDADO)

16º 10' 
26" S

54º 44' 11" 
O

Análise de Metas - Reconstrução



3
Analise pendente.

 1. A ação proposta (obra) está localizada em área atingida pelo desastre

Adequabilidade: [ X ] Sim       [   ] Não

Analise pendente.

 2. A ação proposta (obra) guarda relação com os danos causados pelo desastre

Adequabilidade: [ X ] Sim       [   ] Não

Analise pendente.

 3. É possível estimar os custos?

[ X ] Sim       [   ] Não

Analise pendente.

  Adequabilidade R$ Solicitado R$ Sugerido

Sofia Moreira Campos  (Analista) [ X ] Sim [    ] Não R$ 300.000,00 R$ 300.000,00

4

Descrição Grupo/Subgrupo Localização

Reconstrução de Ponte sobre o Rio Togori 
localizada no Distrito de Fátima de São 

Lourenço, medindo de 05 x 40,00 m (05 metros 
de largura e 40,00 metros de Comprimento) com 

total de 200 m².

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE)

PONTE EM CONCRETO ARMADO (PRÉ-
MOLDADO)

16º 09' 
59" S

54º 41' 33" 
O

Analise pendente.

 1. A ação proposta (obra) está localizada em área atingida pelo desastre

Adequabilidade: [ X ] Sim       [   ] Não

Analise pendente.

 2. A ação proposta (obra) guarda relação com os danos causados pelo desastre

Adequabilidade: [ X ] Sim       [   ] Não

Analise pendente.

 3. É possível estimar os custos?

[ X ] Sim       [   ] Não

Analise pendente.

  Adequabilidade R$ Solicitado R$ Sugerido

Sofia Moreira Campos  (Analista) [ X ] Sim [    ] Não R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00

5

Descrição Grupo/Subgrupo Localização

Reconstrução de Ponte na Rio Areia próximo a 
cidade de Juscimeira, medindo de 5,00 x 100,00 

m (5,00 metros de largura e 100 metros de 
Comprimento) com total de 500 m².

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE)

PONTE EM CONCRETO ARMADO (PRÉ-
MOLDADO)

16º 04' 
17" S

54º 49' 27" 
O

Analise pendente.

 1. A ação proposta (obra) está localizada em área atingida pelo desastre

Adequabilidade: [ X ] Sim       [   ] Não

Analise pendente.

 2. A ação proposta (obra) guarda relação com os danos causados pelo desastre

Adequabilidade: [ X ] Sim       [   ] Não

Analise pendente.

 3. É possível estimar os custos?

[ X ] Sim       [   ] Não

Analise pendente.

  Adequabilidade R$ Solicitado R$ Sugerido

Sofia Moreira Campos  (Analista) [ X ] Sim [    ] Não R$ 2.500.000,00 R$ 2.500.000,00

QUADRO RESUMO - VALORES TOTAIS

  R$ Solicitado R$ Sugerido

TOTAL DA SOLICITAÇÃO R$ 5.400.000,00 R$ 5.400.000,00

DADOS DA VERSÃO



Versão gerada por Data/Hora

Sofia Moreira Campos 27/03/2019 17:43:06
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Parecer Técnico nº: 2019_068_PT_DOP_SMC 

Processo nº: 59053.002624/2019-15 

Proponente: Prefeitura Municipal de Juscimeira / MT. 

Valor solicitado: R$ 5.400.000,00 

 

I. INTRODUÇÃO 

1. Esta análise visa examinar a documentação encaminhada pela Prefeitura Municipal de Juscimeira referente à 

solicitação recursos para ação de recuperação da cidade em decorrência de chuvas intensas no dia 18 de janeiro de 

2019; 

 

II. HISTÓRICO 

2. Portaria 487 de 21 de fevereiro de 2019 reconhecendo a situação de emergência devido às chuvas intensas em 18 

de janeiro de 2019; 

3. Plano de Trabalho v01.01 contendo 5 metas e um valor total de R$ 5.400.000,00 sendo encaminhado em 22 de 

março de 2019; 

4. Solicitação de ajustes, conforme “Lista de Pendências” no S2ID em 27 de março de 2019; 

5. Plano de Trabalho v01.02 contendo 5 metas e um valor total de R$ 5.400.000,00 sendo encaminhado em 03 de 

abril de 2019; 

 

III. INFORMAÇÕES INICIAIS 

6. Inicialmente salienta-se que esta análise se restringe única e exclusivamente ao Plano de Trabalho e Relatório de 

Diagnóstico, conforme Art. 4º da Portaria 624: 

“Art. 4º Para solicitar recursos para a execução de ações de recuperação, os entes federados 

deverão preencher o plano de trabalho e relatório de diagnóstico, no prazo de 90 dias da ocorrência do 

desastre, assinados pela autoridade do ente proponente e pelo responsável técnico no Sistema Integrado de 

Informações sobre Desastres - S2ID. 

§ 1º O plano de trabalho deverá relacionar cada obra como uma meta, cada uma contendo:  

I - descrição da obra contendo suas dimensões básicas, solução de engenharia e coordenadas 

geográficas; e 

II - custo global estimado da obra. 

§ 2º O Relatório de Diagnóstico deve demonstrar, de forma inequívoca, que a necessidade de 

realização de cada obra é decorrente do desastre, incluindo fotos e, eventualmente, croqui esquemático da 

solução definitiva que se pretende implantar. 

§ 3º A ação de recuperação visa resolver um problema de forma definitiva. Assim, a concepção da 

ação proposta poderá divergir da infraestrutura afetada com o objetivo de promover a segurança necessária 

para a devida funcionalidade da obra não cabendo alterações geométricas ou estruturais com o objetivo de 

atendimento a demandas futuras ou meramente estéticas. 

Art. 5º A análise técnica das solicitações de recursos para a execução de ações de recuperação em 

áreas atingidas por desastres será realizada com base no Formulário de Informações do Desastre - FIDE, 

Plano de Trabalho e no Relatório de Diagnóstico, por meio do S2ID, considerando: 

I - a localização de cada meta em relação à delimitação das áreas afetadas e descritas no FIDE; 

II - a adequabilidade de cada meta à funcional programática verificando a coerência das 

informações contidas no Relatório de Diagnóstico; e 
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III - o custo global estimado de cada meta, baseado em valores pagos pela administração pública 

em serviços e obras similares ou aferido mediante orçamento sintético ou metodologia expedita ou 

paramétrica. 

Parágrafo único. O custo global de que trata o inciso III será estimado segundo as informações 

apresentadas pelo ente federado podendo ser atualizado a partir de informações complementares.” 

Portaria 624 / 2017 

7. A análise do enquadramento das metas submete às determinações do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão preconizadas na funcional programática 06.182.2040.22BO (função 06 – Segurança Pública / Subfunção 

182 – Defesa Civil / Programa 2040 – Gestão de Riscos e de Desastres / Ação Orçamentária 22BO – Ações de 

Defesa Civil) que tem como descrição: 

“Conjunto de ações de resposta, que compreendem medidas emergenciais, realizadas durante ou após 

desastre natural, tendo por objeto o socorro e a assistência da população atingida, o restabelecimento de 

serviços essenciais e a recuperação de infraestrutura destruída ou danificada. 

(...) 

As ações de recuperação são desenvolvidas após a ocorrência de evento adverso visando o retorno à 

situação de normalidade, e abrangem a reconstrução de infraestrutura destruída ou danificada pelo 

desastre, especialmente nos casos com reconhecimento federal da situação de emergência e /ou estado de 

calamidade pública”. 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – Funcional Programática 06.182.2040.22BO 

Mais informações podem ser obtidas no site http://www.mi.gov.br/acoes-de-recuperacao 

 

 

IV. ANÁLISE TÉCNICA 

8. Com as observações acima mencionadas, segue análise das metas: 
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Tab. 1: Análise das Metas 

 

Meta Descrição - Plano de Trabalho v01.02 Localização Dimensão Análise
1. A ação proposta (obra) está localizada em 

área atingida pelo desastre 

2. A ação proposta (obra) guarda relação com os danos 

causados pelo desastre
 3. É possível estimar os custos?

Custo 

apresentado
Custo Estimado Custo Aprovado

1 Reconstrução de Ponte sobre o Rio 

Areia no Assentamento Geraldo 

Pereira de Andrade, medindo de 5,00 

x 60,00 m (05,00 metros de largura e 

60 metros de Comprimento)

16º 03' 13" S / 

54º 40' 23" O

300 Com base nas informações disponibilizadas pela Prefeitura 

Municipal de Juscimeira, é procedente a proposta de recuperação 

desta meta, tendo em vista que esta estrutura foi danificada pelas 

chuvas intensas no dia 18/01/2019.

SIM. Segundo mapa com região atingida 

presente no plano de trabalho, a localização da 

estrutura se encontra em região atingida pelas 

de chuvas intensas no dia 18/01/2019

SIM, de acordo com as informações e fotos fornecidas 

pela prefeitura de Juscimeira a ponte foi danificada 

chuvas intensas no dia 18/01/2019.

Como não foi apresentado nenhum estudo tecnico de 

engenharia, inclusive estudo hidrológico, esta análise considera 

como adequado o comprimento de 40, conforme apurado em 

imagem do Google Earth. Caso durante o desenvolvimento do 

projeto seja observado a necessidade de aumento neste 

comprimento, deverá ser encaminhado a este setor justificativa 

técnica com os estudos pertinentes. Este departamento utiliza 

como referência o custo médio disponibilizado pelo DNIT para 

construção de ponte no valor de R$ 4.080,20 por metro quadrado 

de ponte, totalizando R$ 816.040,00 (40*5*4080,2).

R$ 1.500.000,00 R$ 816.040,00 R$ 816.040,00

2 Reconstrução de Bueiro na 

Comunidade Águas Quentes , distrito 

de Fátima de São Lourenço

16º 12' 25" S / 

54º 53' 37" O

9 Com base nas informações disponibilizadas pela Prefeitura 

Municipal de Juscimeira, esta meta é considerada inadequada 

pelo fato que esta coordenação não atua em implantação de 

infraestrutura inexistente.

SIM. Segundo mapa com região atingida 

presente no plano de trabalho, a localização da 

estrutura se encontra em região atingida pelas 

de chuvas intensas no dia 18/01/2019

NÃO. A funcional programática atendida por esta 

coordenação não atua em implantação de 

infraestrutura inexistente ou em pequenos reparos.

Com as dimensões apresentadas e considerando um bueiro de 

diametro 1,00 m, esta análise estima em R$ 15.000,00 os custos 

para reparar os danos sofridos, sendo os valores apresentados 

pelo município incompatíveis com o dano observado. 

R$ 100.000,00 R$ 15.000,00 R$ 0,00

3 Reconstrução de Ponte sobre o 

Córrego Jairão localizada no 

Assentamento Santo Expedito, 

medindo de 05 x 12,00 m (05 metros 

de largura e 12 metros de 

Comprimento) com total de 60 m².

16º 10' 26" S / 

54º 44' 11" O

60 Com base nas informações disponibilizadas pela Prefeitura 

Municipal de Juscimeira, é procedente a proposta de recuperação 

desta meta, tendo em vista que esta estrutura foi danificada pelas 

chuvas intensas no dia 18/01/2019.

SIM. Segundo mapa com região atingida 

presente no plano de trabalho, a localização da 

estrutura se encontra em região atingida pelas 

de chuvas intensas no dia 18/01/2019

SIM, de acordo com as informações e fotos fornecidas 

pela prefeitura de Juscimeira a ponte foi danificada 

chuvas intensas no dia 18/01/2019.

Este departamento utiliza como referência o custo médio 

disponibilizado pelo DNIT para construção de ponte no valor de 

R$ 4.080,20 por metro quadrado de ponte, totalizando R$ 

244.812,00 (12*5*4080,2).
R$ 300.000,00 R$ 244.812,00 R$ 244.812,00

4 Reconstrução de Ponte sobre o Rio 

Togori localizada no Distrito de 

Fátima de São Lourenço, medindo de 

05 x 40,00 m (05 metros de largura e 

40,00 metros de Comprimento) com 

total de 200 m².

16º 09' 59" S / 

54º 41' 33" O

200 Com base nas informações disponibilizadas pela Prefeitura 

Municipal de Juscimeira, é procedente a proposta de recuperação 

desta meta, tendo em vista que esta estrutura foi danificada pelas 

chuvas intensas no dia 18/01/2019.

SIM. Segundo mapa com região atingida 

presente no plano de trabalho, a localização da 

estrutura se encontra em região atingida pelas 

de chuvas intensas no dia 18/01/2019

SIM, de acordo com as informações e fotos fornecidas 

pela prefeitura de Juscimeira a ponte foi danificada 

chuvas intensas no dia 18/01/2019.

Como não foi apresentado nenhum estudo tecnico de 

engenharia, inclusive estudo hidrológico, esta análise considera 

como adequado o comprimento de 20, conforme apurado em 

imagem do Google Earth. Caso durante o desenvolvimento do 

projeto seja observado a necessidade de aumento neste 

comprimento, deverá ser encaminhado a este setor justificativa 

técnica com os estudos adequados. Este departamento utiliza 

como referência o custo médio disponibilizado pelo DNIT para 

construção de ponte no valor de R$ 4.080,20 por metro quadrado 

de ponte, totalizando R$ 408.020,00 (20*5*4080,2).

R$ 1.000.000,00 R$ 408.020,00 R$ 408.020,00

5 Reconstrução de Ponte na Rio Areia 

próximo a cidade de Juscimeira, 

medindo de 5,00 x 100,00 m (5,00 

metros de largura e 100 metros de 

Comprimento) com total de 500 m².

16º 04' 17" S / 

54º 49' 27" O

500 NÃO. De acordo com as fotos e informações fornecidas pelo ente, 

aparentemente se trata de uma estrutura precária com pouca 

manutenção, não sendo possível o atendimento do pleito por este 

departamento.

SIM. Segundo mapa com região atingida 

presente no plano de trabalho, a localização da 

estrutura se encontra em região atingida pelas 

de chuvas intensas no dia 18/01/2019

NÃO. De acordo com as fotos e informações fornecidas 

pelo ente, aparentemente se trata de uma estrutura 

precária com pouca manutenção.

Sim, mas não é necessário devido ao exposto anteriormente.

R$ 2.500.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 5.400.000,00 R$ 1.468.872,00
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V. CONCLUSÃO 

9. De acordo com a análise técnica e considerando o disposto anteriormente, o Plano de Trabalho é adequando 

parcialmente à funcional programática atendida por este departamento, sugerindo, deste modo, a aprovação das 

Metas 1, 3 e 4 no valor total de R$ 1.468.872,00.  
 

 

 

Brasília-DF, 15 de abril de 2019. 

 

 

 



SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - 
SINPDEC

ANÁLISE DE METAS DO PLANO DE TRABALHO

Nº Dados da Meta

1

Descrição Grupo/Subgrupo Localização

Reconstrução de Ponte sobre o Rio Areia no 
Assentamento Geraldo Pereira de Andrade, 
medindo de 5,00 x 60,00 m (05,00 metros de 

largura e 60 metros de Comprimento)

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE)

PONTE EM CONCRETO ARMADO (PRÉ-
MOLDADO)

16º 03' 
13" S

54º 40' 23" 
O

Com base nas informações disponibilizadas pela Prefeitura Municipal de Juscimeira, é procedente a proposta de 
recuperação desta meta, tendo em vista que esta estrutura foi danificada pelas chuvas intensas no dia 18/01/2019.

 1. A ação proposta (obra) está localizada em área atingida pelo desastre

Adequabilidade: [ X ] Sim       [   ] Não

Segundo mapa com região atingida presente no plano de trabalho, a localização da estrutura se encontra em região 
atingida pelas de chuvas intensas no dia 18/01/2019

 2. A ação proposta (obra) guarda relação com os danos causados pelo desastre

Adequabilidade: [ X ] Sim       [   ] Não

de acordo com as informações e fotos fornecidas pela prefeitura de Juscimeira a ponte foi danificada chuvas intensas no 
dia 18/01/2019.

 3. É possível estimar os custos?

[ X ] Sim       [   ] Não

Como não foi apresentado nenhum estudo tecnico de engenharia, inclusive estudo hidrológico, esta análise considera 
como adequado o comprimento de 40, conforme apurado em imagem do Google Earth. Caso durante o desenvolvimento 
do projeto seja observado a necessidade de aumento neste comprimento, deverá ser encaminhado a este setor 
justificativa técnica com os estudos pertinentes. Este departamento utiliza como referência o custo médio disponibilizado 
pelo DNIT para construção de ponte no valor de R$ 4.080,20 por metro quadrado de ponte, totalizando R$ 816.040,00 
(40*5*4080,2).

  Adequabilidade R$ Solicitado R$ Sugerido

Sofia Moreira Campos  (Analista) [ X ] Sim [    ] Não R$ 1.500.000,00 R$ 816.040,00

2

Descrição Grupo/Subgrupo Localização

Reconstrução de Bueiro na Comunidade Águas 
Quentes , distrito de Fátima de São Lourenço

OBRAS DE ARTE CORRENTE (OAC)

BUEIRO TUBULAR EM CONCRETO 
(DUPLO)

16º 12' 
25" S

54º 53' 37" 
O

Com base nas informações disponibilizadas pela Prefeitura Municipal de Juscimeira, esta meta é considerada inadequada 
pelo fato que esta coordenação não atua em implantação de infraestrutura inexistente.

 1. A ação proposta (obra) está localizada em área atingida pelo desastre

Adequabilidade: [ X ] Sim       [   ] Não

Segundo mapa com região atingida presente no plano de trabalho, a localização da estrutura se encontra em região 
atingida pelas de chuvas intensas no dia 18/01/2019

 2. A ação proposta (obra) guarda relação com os danos causados pelo desastre

Adequabilidade: [   ] Sim       [ X ] Não

A funcional programática atendida por esta coordenação não atua em implantação de infraestrutura inexistente ou em 
pequenos reparos.

 3. É possível estimar os custos?

[ X ] Sim       [   ] Não

Com as dimensões apresentadas e considerando um bueiro de diametro 1,00 m, esta análise estima em R$ 15.000,00 os 
custos para reparar os danos sofridos, sendo os valores apresentados pelo município incompatíveis com o dano 
observado. A funcional programática atendida por esta coordenação não atua em implantação de infraestrutura inexistente 
ou em pequenos reparos.

  Adequabilidade R$ Solicitado R$ Sugerido

Sofia Moreira Campos  (Analista) [    ] Sim [ X ] Não R$ 100.000,00 R$ 0,00

Análise de Metas - Reconstrução



3

Descrição Grupo/Subgrupo Localização

Reconstrução de Ponte sobre o Córrego Jairão 
localizada no Assentamento Santo Expedito, 

medindo de 05 x 12,00 m (05 metros de largura 
e 12 metros de Comprimento) com total de 60 m².

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE)

PONTE EM CONCRETO ARMADO (PRÉ-
MOLDADO)

16º 10' 
26" S

54º 44' 11" 
O

Com base nas informações disponibilizadas pela Prefeitura Municipal de Juscimeira, é procedente a proposta de 
recuperação desta meta, tendo em vista que esta estrutura foi danificada pelas chuvas intensas no dia 18/01/2019.

 1. A ação proposta (obra) está localizada em área atingida pelo desastre

Adequabilidade: [ X ] Sim       [   ] Não

Segundo mapa com região atingida presente no plano de trabalho, a localização da estrutura se encontra em região 
atingida pelas de chuvas intensas no dia 18/01/2019

 2. A ação proposta (obra) guarda relação com os danos causados pelo desastre

Adequabilidade: [ X ] Sim       [   ] Não

de acordo com as informações e fotos fornecidas pela prefeitura de Juscimeira a ponte foi danificada chuvas intensas no 
dia 18/01/2019.

 3. É possível estimar os custos?

[ X ] Sim       [   ] Não

Este departamento utiliza como referência o custo médio disponibilizado pelo DNIT para construção de ponte no valor de 
R$ 4.080,20 por metro quadrado de ponte, totalizando R$ 244.812,00 (12*5*4080,2).

  Adequabilidade R$ Solicitado R$ Sugerido

Sofia Moreira Campos  (Analista) [ X ] Sim [    ] Não R$ 300.000,00 R$ 244.812,00

4

Descrição Grupo/Subgrupo Localização

Reconstrução de Ponte sobre o Rio Togori 
localizada no Distrito de Fátima de São 

Lourenço, medindo de 05 x 40,00 m (05 metros 
de largura e 40,00 metros de Comprimento) com 

total de 200 m².

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE)

PONTE EM CONCRETO ARMADO (PRÉ-
MOLDADO)

16º 09' 
59" S

54º 41' 33" 
O

Com base nas informações disponibilizadas pela Prefeitura Municipal de Juscimeira, é procedente a proposta de 
recuperação desta meta, tendo em vista que esta estrutura foi danificada pelas chuvas intensas no dia 18/01/2019.

 1. A ação proposta (obra) está localizada em área atingida pelo desastre

Adequabilidade: [ X ] Sim       [   ] Não

Segundo mapa com região atingida presente no plano de trabalho, a localização da estrutura se encontra em região 
atingida pelas de chuvas intensas no dia 18/01/2019

 2. A ação proposta (obra) guarda relação com os danos causados pelo desastre

Adequabilidade: [ X ] Sim       [   ] Não

de acordo com as informações e fotos fornecidas pela prefeitura de Juscimeira a ponte foi danificada chuvas intensas no 
dia 18/01/2019.

 3. É possível estimar os custos?

[ X ] Sim       [   ] Não

Como não foi apresentado nenhum estudo tecnico de engenharia, inclusive estudo hidrológico, esta análise considera 
como adequado o comprimento de 20, conforme apurado em imagem do Google Earth. Caso durante o desenvolvimento 
do projeto seja observado a necessidade de aumento neste comprimento, deverá ser encaminhado a este setor 
justificativa técnica com os estudos adequados. Este departamento utiliza como referência o custo médio disponibilizado 
pelo DNIT para construção de ponte no valor de R$ 4.080,20 por metro quadrado de ponte, totalizando R$ 408.020,00 
(20*5*4080,2).

  Adequabilidade R$ Solicitado R$ Sugerido

Sofia Moreira Campos  (Analista) [ X ] Sim [    ] Não R$ 1.000.000,00 R$ 408.020,00

Descrição Grupo/Subgrupo Localização

Reconstrução de Ponte na Rio Areia próximo a 
cidade de Juscimeira, medindo de 5,00 x 100,00 

m (5,00 metros de largura e 100 metros de 
Comprimento) com total de 500 m².

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE)

PONTE EM CONCRETO ARMADO (PRÉ-
MOLDADO)

16º 04' 
17" S

54º 49' 27" 
O



5

NÃO. De acordo com as fotos e informações fornecidas pelo ente, aparentemente se trata de uma estrutura precária com 
pouca manutenção, não sendo possível o atendimento do pleito por este departamento.

 1. A ação proposta (obra) está localizada em área atingida pelo desastre

Adequabilidade: [ X ] Sim       [   ] Não

Segundo mapa com região atingida presente no plano de trabalho, a localização da estrutura se encontra em região 
atingida pelas de chuvas intensas no dia 18/01/2019

 2. A ação proposta (obra) guarda relação com os danos causados pelo desastre

Adequabilidade: [   ] Sim       [ X ] Não

De acordo com as fotos e informações fornecidas pelo ente, aparentemente se trata de uma estrutura precária com pouca 
manutenção.

 3. É possível estimar os custos?

[ X ] Sim       [   ] Não

Sim, mas não é necessário devido ao exposto anteriormente.

  Adequabilidade R$ Solicitado R$ Sugerido

Sofia Moreira Campos  (Analista) [    ] Sim [ X ] Não R$ 2.500.000,00 R$ 0,00

QUADRO RESUMO - VALORES TOTAIS

  R$ Solicitado R$ Sugerido

TOTAL DA SOLICITAÇÃO R$ 5.400.000,00 R$ 1.468.872,00

DADOS DA VERSÃO

Versão gerada por Data/Hora

Sofia Moreira Campos 15/04/2019 15:22:36



SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - 
SINPDEC

ANÁLISE DE METAS DO PLANO DE TRABALHO

Nº Dados da Meta

1

Descrição Grupo/Subgrupo Localização

Reconstrução de Ponte sobre o Rio Areia no 
Assentamento Geraldo Pereira de Andrade, 
medindo de 5,00 x 60,00 m (05,00 metros de 

largura e 60 metros de Comprimento)

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE)

PONTE EM CONCRETO ARMADO (PRÉ-
MOLDADO)

16º 03' 
13" S

54º 40' 23" 
O

Com base nas informações disponibilizadas pela Prefeitura Municipal de Juscimeira, é procedente a proposta de 
recuperação desta meta, tendo em vista que esta estrutura foi danificada pelas chuvas intensas no dia 18/01/2019.

 1. A ação proposta (obra) está localizada em área atingida pelo desastre

Adequabilidade: [ X ] Sim       [   ] Não

Segundo mapa com região atingida presente no plano de trabalho, a localização da estrutura se encontra em região 
atingida pelas de chuvas intensas no dia 18/01/2019

 2. A ação proposta (obra) guarda relação com os danos causados pelo desastre

Adequabilidade: [ X ] Sim       [   ] Não

de acordo com as informações e fotos fornecidas pela prefeitura de Juscimeira a ponte foi danificada chuvas intensas no 
dia 18/01/2019.

 3. É possível estimar os custos?

[ X ] Sim       [   ] Não

Como não foi apresentado nenhum estudo tecnico de engenharia, inclusive estudo hidrológico, esta análise considera 
como adequado o comprimento de 40, conforme apurado em imagem do Google Earth. Caso durante o desenvolvimento 
do projeto seja observado a necessidade de aumento neste comprimento, deverá ser encaminhado a este setor 
justificativa técnica com os estudos pertinentes. Este departamento utiliza como referência o custo médio disponibilizado 
pelo DNIT para construção de ponte no valor de R$ 4.080,20 por metro quadrado de ponte, totalizando R$ 816.040,00 
(40*5*4080,2).

  Adequabilidade R$ Solicitado R$ Sugerido

Sofia Moreira Campos  (Analista) [ X ] Sim [    ] Não R$ 1.500.000,00 R$ 816.040,00

  Adequabilidade R$ Solicitado R$ Sugerido

Paulo Roberto Farias Falcão  (Diretor) [ X ] Sim [    ] Não R$ 1.500.000,00 R$ 816.040,00

  Adequabilidade R$ Solicitado R$ Sugerido

Alexandre Lucas Alves  (Secretário) [ X ] Sim [    ] Não R$ 1.500.000,00 R$ 816.040,00

Descrição Grupo/Subgrupo Localização

Reconstrução de Ponte sobre o Córrego Jairão 
localizada no Assentamento Santo Expedito, 

medindo de 05 x 12,00 m (05 metros de largura 
e 12 metros de Comprimento) com total de 60 m².

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE)

PONTE EM CONCRETO ARMADO (PRÉ-
MOLDADO)

16º 10' 
26" S

54º 44' 11" 
O

Análise de Metas - Reconstrução



2

Com base nas informações disponibilizadas pela Prefeitura Municipal de Juscimeira, é procedente a proposta de 
recuperação desta meta, tendo em vista que esta estrutura foi danificada pelas chuvas intensas no dia 18/01/2019.

 1. A ação proposta (obra) está localizada em área atingida pelo desastre

Adequabilidade: [ X ] Sim       [   ] Não

Segundo mapa com região atingida presente no plano de trabalho, a localização da estrutura se encontra em região 
atingida pelas de chuvas intensas no dia 18/01/2019

 2. A ação proposta (obra) guarda relação com os danos causados pelo desastre

Adequabilidade: [ X ] Sim       [   ] Não

de acordo com as informações e fotos fornecidas pela prefeitura de Juscimeira a ponte foi danificada chuvas intensas no 
dia 18/01/2019.

 3. É possível estimar os custos?

[ X ] Sim       [   ] Não

Este departamento utiliza como referência o custo médio disponibilizado pelo DNIT para construção de ponte no valor de 
R$ 4.080,20 por metro quadrado de ponte, totalizando R$ 244.812,00 (12*5*4080,2).

  Adequabilidade R$ Solicitado R$ Sugerido

Sofia Moreira Campos  (Analista) [ X ] Sim [    ] Não R$ 300.000,00 R$ 244.812,00

  Adequabilidade R$ Solicitado R$ Sugerido

Paulo Roberto Farias Falcão  (Diretor) [ X ] Sim [    ] Não R$ 300.000,00 R$ 244.812,00

  Adequabilidade R$ Solicitado R$ Sugerido

Alexandre Lucas Alves  (Secretário) [ X ] Sim [    ] Não R$ 300.000,00 R$ 244.812,00

3

Descrição Grupo/Subgrupo Localização

Reconstrução de Ponte sobre o Rio Togori 
localizada no Distrito de Fátima de São 

Lourenço, medindo de 05 x 40,00 m (05 metros 
de largura e 40,00 metros de Comprimento) com 

total de 200 m².

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE)

PONTE EM CONCRETO ARMADO (PRÉ-
MOLDADO)

16º 09' 
59" S

54º 41' 33" 
O

Com base nas informações disponibilizadas pela Prefeitura Municipal de Juscimeira, é procedente a proposta de 
recuperação desta meta, tendo em vista que esta estrutura foi danificada pelas chuvas intensas no dia 18/01/2019.

 1. A ação proposta (obra) está localizada em área atingida pelo desastre

Adequabilidade: [ X ] Sim       [   ] Não

Segundo mapa com região atingida presente no plano de trabalho, a localização da estrutura se encontra em região 
atingida pelas de chuvas intensas no dia 18/01/2019

 2. A ação proposta (obra) guarda relação com os danos causados pelo desastre

Adequabilidade: [ X ] Sim       [   ] Não

de acordo com as informações e fotos fornecidas pela prefeitura de Juscimeira a ponte foi danificada chuvas intensas no 
dia 18/01/2019.

 3. É possível estimar os custos?

[ X ] Sim       [   ] Não

Como não foi apresentado nenhum estudo tecnico de engenharia, inclusive estudo hidrológico, esta análise considera 
como adequado o comprimento de 20, conforme apurado em imagem do Google Earth. Caso durante o desenvolvimento 
do projeto seja observado a necessidade de aumento neste comprimento, deverá ser encaminhado a este setor 
justificativa técnica com os estudos adequados. Este departamento utiliza como referência o custo médio disponibilizado 
pelo DNIT para construção de ponte no valor de R$ 4.080,20 por metro quadrado de ponte, totalizando R$ 408.020,00 
(20*5*4080,2).

  Adequabilidade R$ Solicitado R$ Sugerido

Sofia Moreira Campos  (Analista) [ X ] Sim [    ] Não R$ 1.000.000,00 R$ 408.020,00

  Adequabilidade R$ Solicitado R$ Sugerido

Paulo Roberto Farias Falcão  (Diretor) [ X ] Sim [    ] Não R$ 1.000.000,00 R$ 408.020,00

  Adequabilidade R$ Solicitado R$ Sugerido

Alexandre Lucas Alves  (Secretário) [ X ] Sim [    ] Não R$ 1.000.000,00 R$ 408.020,00

QUADRO RESUMO - VALORES TOTAIS

  R$ Solicitado R$ Sugerido

TOTAL DA SOLICITAÇÃO R$ 2.800.000,00 R$ 1.468.872,00

DADOS DA VERSÃO



Versão gerada por Data/Hora

Alexandre Lucas Alves 03/05/2019 10:18:11
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
Ofício n° 36/2019/CGAG/DAG/SEDEC

Brasília, 24 de Maio de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
MOISÉS DOS SANTOS
Prefeito Municipal
Av. Joaquim Miguel dos Santos, 210
78810000 Juscimeira/MT            

                  Assunto: Suspensão momentânea do processo nº 59053.002624/201915 por
indisponibilidade orçamentária.

 

                                        Senhor Prefeito,

1. Informase  que  a  solicitação  de  recursos  para  ações  de  recuperação  de
infraestrutura destruída ou danificada por desastre,  remetida por meio do Sistema Integrado de
Informações Sobre Desastres/S2iD, foi analisada e aprovada pela área competente.

2. Tendo em vista a indisponibilidade orçamentária para o atendimento do processo
em tela, informase, ainda, sobre a suspensão temporária do mesmo.

3. Acrescentase  que  há  outros  processos  na  mesma  situação  e  que  foi
formalizado ao Ministério da Economia a necessidade de suplementação do crédito e ampliação
do limite.

4. Nessa perspectiva, quando houver disponibilidade orçamentária, será feito contato
para verificar a pertinência da continuidade do referido processo.

                                       

                                         Respeitosamente,

KARINE DA SILVA LOPES
Diretora

Departamento de Articulação e Gestão

 

 

 

 

  

Documento assinado eletronicamente por Karine da Silva Lopes, Diretor de Departamento de
Articulação e Gestão, em 28/05/2019, às 09:12, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº
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8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1341582 e o
código CRC A40315AF.
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MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO

DESPACHO

Processo nº 59053.002624/2019-15

Assunto: Solicitação de emissão de nota de empenho.

1. Trata-se de processo destinado à liberação de recursos ao Município de Juscimeira/MT, a título de transferência obrigatória, nos 
termos da legislação vigente.

2. Tendo em vista a Análise de Metas e em atendimento ao disposto no Art. 6º da Portaria nº 624, de 23 de novembro de 2017, 
publicada no D.O.U. em 24 de novembro de 2017, solicito autorização para encaminhar o presente processo para empenho dos 
recursos em favor do CNPJ nº 15.023.955/0001-31, observando a classificação orçamentária a seguir:

Programa de 
Trabalho PTRES Fonte

Natureza 
de 

Despesa

UG 
Responsável Plano Interno Valor (R$)

06.182.2040.22
BO.0001

06.182.2040.22
BO.0051

128816

148347

100

100

444042

444042

530012

530012

MT9189PRCH1

71120007MT2

200.209,00

1.268.663,00

TOTAL 1.468.872,00

Karine da Silva Lopes

Gestora Financeira

3. DE ACORDO.

4. Tendo em vista a delegação de competência de que trata a Portaria n. 412, de 12 de fevereiro de 2019, publicada no DOU, de 19 de 
fevereiro de 2019, Seção 1, autorizo a emissão do empenho e encaminho o processo à CGOR/SPO, para providências.

Brasília, 13 de Dezembro de 2019.

Alexandre Lucas Alves

Ordenador de Despesa



                         SERVICO PUBLICO FEDERAL
 SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

                        N O T A  D E  E M P E N H O
                                                                  PAGINA:   1

 EMISSAO    : 16Dez19 NUMERO: 2019NE000300 ESPECIE: ORIGINAL
 EMITENTE   : 530012/00001 - SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL - SEDEC
 CNPJ       : 03353358/0001-96 FONE: (61) 3414.5869 3414.5804
 ENDERECO   : ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO  E 6º ANDAR
 MUNICIPIO  : 9701 - BRASILIA                            UF: DF CEP: 70062-900

 CREDOR     : 15023955/0001-31 - MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA
 ENDERECO   : N 210 CAJUS
 MUNICIPIO  : 9189 - JUSCIMEIRA                          UF: MT CEP: 78810-000
 TAXA CAMBIO:
 OBSERVACAO / FINALIDADE
 TRANSFERENCIA OBRIGATORIA CONFORME PORTARIA N. 624 DE 23/11/2017- PUBLICADA
 EM DOU DE 24/11/2017

 CLASS : 1 53101 06182204022BO0051 148347 0100000000 444042 530012 71120007MT2
 TIPO  : GLOBAL     MODAL.LICIT.: NAO SE APLICA
 AMPARO:                   INCISO:        PROCESSO: 59053.002624/2019-15
 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: MT / 9189
 ORIGEM DO MATERIAL      :
 REFERENCIA:                                   NUM. ORIG.: TRANSF.LEG 171/2019

 VALOR ORIGINAL :           1.268.663,00
 UM MILHAO, DUZENTOS E SESSENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS*
 ******************************************************************************
 ******************************************************************************
 ******************************************************************************

 ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

 ND: 444042 SUBITEM: 19 -A MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO
 SEQ.: 1   QUANTIDADE:                1 VALOR UNITARIO:          1.268.663,00
                                        VALOR DO SEQ. :          1.268.663,00

 TRANSFERENCIA OBRIGATORIA NOS TERMOS DA  ELEGISLAçãO VIGENTE

                                          T O T A L  :           1.268.663,00

        -----------------------------          -----------------------------
        ORDENADOR                              GESTOR FINANCEIRO

Empenho 2019NE000300 (1662611)         SEI 59053.002624/2019-15 / pg. 1



                         SERVICO PUBLICO FEDERAL
 SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

                        N O T A  D E  E M P E N H O
                                                                  PAGINA:   1

 EMISSAO    : 16Dez19 NUMERO: 2019NE000301 ESPECIE: ORIGINAL
 EMITENTE   : 530012/00001 - SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL - SEDEC
 CNPJ       : 03353358/0001-96 FONE: (61) 3414.5869 3414.5804
 ENDERECO   : ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO  E 6º ANDAR
 MUNICIPIO  : 9701 - BRASILIA                            UF: DF CEP: 70062-900

 CREDOR     : 15023955/0001-31 - MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA
 ENDERECO   : N 210 CAJUS
 MUNICIPIO  : 9189 - JUSCIMEIRA                          UF: MT CEP: 78810-000
 TAXA CAMBIO:
 OBSERVACAO / FINALIDADE
 TRANSFERENCIA OBRIGATORIA CONFORME PORTARIA N. 624 DE 23/11/2017 - PUBLICADA
 EM DOU DE 24/11/2019

 CLASS : 1 53101 06182204022BO0001 128816 0100000000 444042 530012 MT9189PRCH1
 TIPO  : GLOBAL     MODAL.LICIT.: NAO SE APLICA
 AMPARO:                   INCISO:        PROCESSO: 59053.002624/2019-15
 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: MT / 9189
 ORIGEM DO MATERIAL      :
 REFERENCIA:                                   NUM. ORIG.: TRANS.LEG 171/2019

 VALOR ORIGINAL :             200.209,00
 DUZENTOS MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS*******************************************
 ******************************************************************************
 ******************************************************************************
 ******************************************************************************

 ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

 ND: 444042 SUBITEM: 19 -A MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO
 SEQ.: 1   QUANTIDADE:                1 VALOR UNITARIO:            200.209,00
                                        VALOR DO SEQ. :            200.209,00

 TRANSFERENCIA OBRIGATORIA NOS TERMOS DA  LEGISLAÇÃO VIGENTE

                                          T O T A L  :             200.209,00

        -----------------------------          -----------------------------
        ORDENADOR                              GESTOR FINANCEIRO

Empenho 2019NE000301 (1662612)         SEI 59053.002624/2019-15 / pg. 2



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil
Departamento de Articulação e Gestão

Coordenação-Geral de Gestão
Divisão de Transferência de Recursos

DESPACHO

Processo nº 59053.002624/2019-15

Assunto: Assinatura de Nota de Empenho.

               

Atestamos para os devidos fins a assinatura das notas de empenho de número 2019NE000300 e 2019NE000301, 
em favor do Município de Juscimeira-MT.

 

Karine da Silva Lopes

Gestora Financeira

 

Alexandre Lucas Alves

Ordenador de Despesa



MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO

Esplanada dos Ministérios - Bloco E, 7º andar, sala 712

CEP:70.067-901 – Brasília/DF

A Sua Excelência o Senhor

VALDECIR LUIZ COLLE

Prefeito Municipal

AV. N , 210 - CAJUS

78810000 – Juscimeira/MT

Assunto:Liberação de recursos federais para ações de recuperação de infraestrutura destruída/danificada por desastre.
         

Senhor Prefeito,

Informo sobre o recebimento do plano de trabalho para ações de recuperação de áreas destruídas por desastre. O requerimento 
foi  autuado na forma do processo nº 59053.002624/2019-15 e  analisado pelo Departamento de Reabilitação e de 
Reconstrução desta Secretaria.

O plano de trabalho e o relatório de diagnóstico foram analisados e concluiu-se que a(s) meta(s) 1,3,4 est(á/ão) adequada(s) 
às  ações de recuperação apoiadas por esta Secretaria. Quanto  ao custo global estimado para o atendimento das metas 
aprovadas temos disponibilidade de R$ 1.468.872,00 (Um milhão e quatrocentos e sessenta e oito mil e oitocentos e setenta e 
dois reais).

Quanto às ações de recuperação, cabe destacar que os procedimentos  inerentes à liberação dos recursos são pautados pela 
Portaria MI nº 624, de 23 de novembro de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 24 de novembro de 2017.

Para que a Sedec autorize a transferência do recurso o ente deve  iniciar o processo de contratação e enviar os documentos
/informações descritos nos Art. 11 e 12, da Portaria MI nº 624, de 2017:

I. o plano de trabalho atualizado, contendo as metas aprovadas e os respectivos valores a serem contratados;

II. declaração de que foi observado o disposto no Art. 16 do Decreto nº 7.983, de 2013, assinada pelo responsável técnico pelo 
orçamento e atestada pelo responsável legal do ente federativo beneficiário, conforme Anexo C e Anotação de Responsabilidade 
Técnica do orçamento;

III. declaração de que o projeto e as especificações da proposta selecionada atendem a todos os aspectos técnicos necessários 
para a realização das obras e serviços, assinada pelo responsável técnico do ente contratante e atestada pelo responsável legal 
do ente federativo beneficiário, conforme Anexo D ou Anexo D.1 que trata da Anotação de Responsabilidade Técnica do projeto e
/ou anteprojeto;

IV. declaração de que o processo de contratação atendeu a todos os  aspectos da legislação pertinente, atestada pelo 
responsável legal do ente federativo beneficiário, conforme Anexo E, com parecer jurídico do processo de contratação;

V. declaração do responsável pelo pagamento das obrigações decorrentes das obras e serviços de aplicar os recursos na forma 
da  legislação pertinente, assinada pelo ordenador de despesas e  atestada pelo responsável legal do ente federativo 
beneficiário, conforme Anexo F;

Obs. As Anotações de Responsabilidade Técnica deverão fazer menção as metas aprovadas no Plano de Trabalho, pela Sedec
/MI, no âmbito do processo em curso. 



Nos casos em que o ente beneficiário, ao ser notificado nos termos do  art. 7º, optar pela dispensa de licitação, além de 
apresentar os documentos e informações elencados no art. 11, deverá declarar ciência que o prazo máximo para conclusão da 
obra é de 180 dias, contados do decreto de situação de emergência ou de estado de calamidade pública, conforme Anexo G.

Para a liberação do recurso o ente deverá atender ao§ 2º do art. 13 da referida Portaria:

Art. 13...

...

2º O ente beneficiário deverá encaminhar, após a contratação,  informações referentes ao contrato, conforme Anexo H, cópia 
da  publicação do contrato, cópia do ato formal de designação do  fiscal do contrato, Anotação de Responsabilidade Técnica 
de execução e de fiscalização.

Alerta-se para o disposto no art. 24 da Portaria MI n. 624, de 2018, transcrito abaixo: 

Art.24. O ente beneficiário poderá adotar para contração das obras o regime de Contratação Integrada, nos termos do inciso V do 
art. 8º da Lei 12.462, de 2011.

Parágrafo único. Nos casos em que o ente optar por outro regime de contratação, ficará a seu cargo as despesas referentes 
aos projetos.

Os modelos dos documentos e informações solicitados estão disponíveis em . No caso de dúvidas favor www.mi.gov.br/defesacivil
contatar o Departamento de Reabilitação e de Reconstrução por meio do telefone (61)2034-5943 ou (61)2034-5596.

O atraso no envio da documentação descaracteriza a  emergencialidade da obra, desconfigurando a ação como de Proteção e 
Defesa Civil. Nesse contexto, informamos que os recursos ficarão disponíveis por 190 dias a contar do recebimento deste oficio. 
No caso de ausência de manifestação entendermos pela desistência do pleito e arquivaremos o processo.

Atenciosamente,

Karine da Silva Lopes

Diretora

Departamento de Articulação e Gestão
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil

Departamento de Articulação e Gestão
 
Ofício nº 190/2020/DAG/SEDEC-MDR

Brasília, 26 de junho de 2020.
A Sua Excelência o Senhor
MOISÉS DOS SANTOS
Prefeito Municipal 
Avenida N, nº 210 - Bairro - Cajus
CEP: 78.810-000 - Juscimeira/MT
 

                         

Assunto: Resposta ao Ofício nº 233/2020/GAB/Prefeito.

 

      Senhor Prefeito,

1. Em atenção ao ofício supracitado de 10 de junho de 2020, por meio do
qual solicita-se ampliação do prazo em 90 dias para apresentação da
documentação, exigida através do Sistema Integrado de Informações Sobre
Desastres/S2iD, informa-se que a prorrogação foi deferida.
2. Dessa forma,  o Município tem até o dia 24 de setembro de 2020, para
incluir a documentação no Sistema. Caso o prazo não seja cumprido, o processo
será arquivado.

 

      Atenciosamente,

JAIRO ERNESTO BASTOS KRÜGER
Diretor de Articulação e Gestão, substituto

  

Documento assinado eletronicamente por Jairo Ernesto Bastos Kruger, Diretor(Substituto)
do Departamento de Articulação e Gestão, em 26/06/2020, às 16:13, com fundamento no
art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
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1924431 e o código CRC 33F6E0D1.
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil

Departamento de Ar�culação e Gestão

 

O�cio nº 190/2020/DAG/SEDEC-MDR

Brasília, 26 de junho de 2020.

A Sua Excelência o Senhor
MOISÉS DOS SANTOS
Prefeito Municipal 
Avenida N, nº 210 - Bairro - Cajus
CEP: 78.810-000 - Juscimeira/MT
 

                         

Assunto: Resposta ao Ofício nº 233/2020/GAB/Prefeito.

 

      Senhor Prefeito,

1. Em atenção ao o�cio supracitado de 10 de junho de 2020, por meio do qual solicita-se
ampliação do prazo em 90 dias para apresentação da documentação, exigida através do Sistema
Integrado de Informações Sobre Desastres/S2iD, informa-se que a prorrogação foi deferida.

2. Dessa forma,  o Município tem até o dia 24 de setembro de 2020, para incluir a
documentação no Sistema. Caso o prazo não seja cumprido, o processo será arquivado.

 

      Atenciosamente,

JAIRO ERNESTO BASTOS KRÜGER
Diretor de Ar�culação e Gestão, subs�tuto

  

Documento assinado eletronicamente por Jairo Ernesto Bastos Kruger, Diretor(Substituto) do
Departamento de Articulação e Gestão, em 26/06/2020, às 16:13, com fundamento no art. 6º, §1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1924431 e o
código CRC 33F6E0D1.
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