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SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC

TIPO DE SOLICITAÇÃO
Recursos para Ações de Assistência

ATUALIZAÇÃO DE DADOS HUMANOS (PESSOAS)
Desabrigados n° Desalojados n° Afetados n°

Pessoas que necessitam de abrigo 
público, como habitação temporária, em 
função de danos ou ameaça de danos 
diretamente causados pelo desastre.

Pessoas que, em decorrência dos 
efeitos diretos do desastre, 

precisaram desocupar seus domicílios, 
mas não necessitam de abrigo 

público.

Pessoas afetadas diretamente pelo desastre e que 
necessitam de intervenção pública para ações de resposta 

(excetuando os já contabilizados ao lado). Ex.: 
desaparecidos, isolados, enfermos, feridos, vítimas fatais, 

etc.
0 0 9986

MUNICÍPIOS A SEREM CONTEMPLADOS

Moita Bonita e Tomar do Geru.

DESCRIÇÃO DAS METAS E ITENS

Meta 1:

Operação Carro Pipa.

xxx

Pessoas diretamente beneficiadas Período de execução (em dias) Valor total (R$) da Meta

9986 120 359.505,00

Item Qtde. Unid. Período de execução 
(em dias)

Valor unitário (R$) Valor total (R$) do item

1
Moita Bonita Serviço

8362 METRO CÚBICO 120 15,00 125.430,00

2
Tomar do Geru Serviço

15605 METRO CÚBICO 150 15,00 234.075,00

VALOR TOTAL R$ 359.505,00

TERMO DE COMPROMISSO

Formulário de Solicitação de Recursos Federais v2

UF: SIMBOLOGIA:

DESASTRE: Estiagem DATA DA OCORRÊNCIA: 08/11/2018



[ X ] Declaro que as informações apresentadas neste Plano expressam a verdade e assumo o compromisso de aplicar os 
 pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil/Ministério da Integração Nacional (SEDECrecursos repassados/disponibilizados

/MI) em ações destinadas ao socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais, em cenário de 
e de acordo com a Lei 12.340/2010 (e suas alterações desastre,  exclusivamente nas metas apresentadas neste Plano

posteriores), Lei nº 12.608/2012, os Decretos nº 7.505/2011, 7.257/2010, Instrução Normativa do MI n. 01, de 24/08/2012 e a Portaria 
nº 607/2011, a Lei nº 8.666/1993 e outras relacionadas à contratação, bem como demais orientações publicadas pela SEDEC/MI.

Da mesma forma, declaro estar ciente da obrigação de comprovar a regular utilização dos recursos repassados
 através de documentos específicos solicitados pela SEDEC, tais como: /disponibilizados relatório para prestação de contas de 

 para prestação de contas recursos materiais (em até 90 dias após o recebimento dos materiais/kits); relatório de execução
parcial de recursos financeiros (de frequência , durante o prazo de vigência do instrumento) e documentação necessária à trimestral
prestação de contas  (em até 60 dias a contar do término da execução das ações/metas).final

É o que informamos,

Aracaju, 14 de Fevereiro de 2019
PROPONENTE
GOVERNO DE SERGIPE
13.128.798/0001-01
Jackson Barreto de Lima
038.622.325-49

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO
Filipe Piloto de Andrade
049.731.455-05 
(79) 3217-2260 / (79) 99818-0526 
filipe.andrade@defesacivil.se.gov.br











SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - 
SINPDEC

RECOMENDAÇÃO 1

Pendência:

Favor descrever a meta informando o número de pessoas a serem atendidas. Encaminhar a memória de cálculo que embasou 
a solicitação pela a quantidade de metros cúbicos propostos na meta e justificar porque a proposta difere da encaminhada 
para o município de Tobias Barreto em que a proposta foi realizada pela contratação de Carros-pipa.

Data e hora:

19/02/2019 10:57:48

Lista de Pendências

SOLICITAÇÃO: 19/02/2019 PRAZO LIMITE: 28/02/2019 SIMBOLOGIA:

PROTOCOLO: RES-SE-2804102-
20190214-01

DESASTRE: Estiagem





SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC

TIPO DE SOLICITAÇÃO
Recursos para Ações de Assistência

ATUALIZAÇÃO DE DADOS HUMANOS (PESSOAS)
Desabrigados n° Desalojados n° Afetados n°

Pessoas que necessitam de abrigo 
público, como habitação temporária, em 
função de danos ou ameaça de danos 
diretamente causados pelo desastre.

Pessoas que, em decorrência dos 
efeitos diretos do desastre, 

precisaram desocupar seus domicílios, 
mas não necessitam de abrigo 

público.

Pessoas afetadas diretamente pelo desastre e que 
necessitam de intervenção pública para ações de resposta 

(excetuando os já contabilizados ao lado). Ex.: 
desaparecidos, isolados, enfermos, feridos, vítimas fatais, 

etc.
0 0 9986

MUNICÍPIOS A SEREM CONTEMPLADOS

Moita Bonita e Tomar do Geru.

DESCRIÇÃO DAS METAS E ITENS

Meta 1:

Contratação de Transporte (caminhões pipas) para transporte de água com fins de dessedentação humana.

Considerando que: estamos vivendo um momento de seca severa e evolutiva desde o final de 2017, onde já são 27 (vinte e sete) 
municípios com decretos de situação de emergência, a população rural se encontra vulnerável às constantes secas e irregularidades das 
chuvas. Os municípios listados na meta de encontram com Situação de Emergência declarada, decreto de Homologação Estadual vigente e 
reconhecimento federal, porém não se encontram no Semiárido brasileiro, assim, não podendo serem atendidos pela OCP do exército. A 
alvo de atendimento é de 9986 pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade na área rural dos referidos municípios.

Pessoas diretamente beneficiadas Período de execução (em dias) Valor total (R$) da Meta

9986 120 359.505,00

Item Qtde. Unid. Período de execução 
(em dias)

Valor unitário (R$) Valor total (R$) do item

1
Moita Bonita Serviço

8362 METRO CÚBICO 120 15,00 125.430,00

2
Tomar do Geru Serviço

15605 METRO CÚBICO 150 15,00 234.075,00

VALOR TOTAL R$ 359.505,00

TERMO DE COMPROMISSO

Formulário de Solicitação de Recursos Federais v3

UF: SIMBOLOGIA:

DESASTRE: Estiagem DATA DA OCORRÊNCIA: 08/11/2018



[ X ] Declaro que as informações apresentadas neste Plano expressam a verdade e assumo o compromisso de aplicar os 
 pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil/Ministério da Integração Nacional (SEDECrecursos repassados/disponibilizados

/MI) em ações destinadas ao socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais, em cenário de 
e de acordo com a Lei 12.340/2010 (e suas alterações desastre,  exclusivamente nas metas apresentadas neste Plano

posteriores), Lei nº 12.608/2012, os Decretos nº 7.505/2011, 7.257/2010, Instrução Normativa do MI n. 01, de 24/08/2012 e a Portaria 
nº 607/2011, a Lei nº 8.666/1993 e outras relacionadas à contratação, bem como demais orientações publicadas pela SEDEC/MI.

Da mesma forma, declaro estar ciente da obrigação de comprovar a regular utilização dos recursos repassados
 através de documentos específicos solicitados pela SEDEC, tais como: /disponibilizados relatório para prestação de contas de 

 para prestação de contas recursos materiais (em até 90 dias após o recebimento dos materiais/kits); relatório de execução
parcial de recursos financeiros (de frequência , durante o prazo de vigência do instrumento) e documentação necessária à trimestral
prestação de contas  (em até 60 dias a contar do término da execução das ações/metas).final

É o que informamos,

Aracaju, 20 de Fevereiro de 2019
PROPONENTE
GOVERNO DE SERGIPE
13.128.798/0001-01
Jackson Barreto de Lima
038.622.325-49

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO
Filipe Piloto de Andrade
049.731.455-05 
(79) 3217-2260 / (79) 99818-0526 
filipe.andrade@defesacivil.se.gov.br



SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - 
SINPDEC

RECOMENDAÇÃO 1

Pendência:

Favor descrever a meta informando o número de pessoas a serem atendidas. Encaminhar a memória de cálculo que embasou 
a solicitação pela a quantidade de metros cúbicos propostos na meta e justificar porque a proposta difere da encaminhada 
para o município de Tobias Barreto em que a proposta foi realizada pela contratação de Carros-pipa.

Data e hora:

19/02/2019 10:57:48

RECOMENDAÇÃO 2

Pendência:

Para facilitar a análise, por favor informar o número de pessoas atendidas por município. Verificar se a meta proposta 
corresponde ao objeto da contratação.

Data e hora:

20/02/2019 17:06:48

Lista de Pendências

SOLICITAÇÃO: 21/02/2019 PRAZO LIMITE: 02/03/2019 SIMBOLOGIA:

PROTOCOLO: RES-SE-2804102-
20190214-01

DESASTRE: Estiagem



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Página 1 de 3

Ofício Externo n° 32/2019-DEPEC

Aracaju, 21 de fevereiro de 2019.

Ao Senhor 
ALEXANDRE LUCAS ALVES 
Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil 
Setor Bancário Norte, Quadra 02, Lote 11, Edifício Apex-Brasil 
CEP: 70.040-020 – Brasília/DF - Telefone: (61) 2034-5869 

Assunto:  Solicitação de Recurso Federal para Ações de Assistência.

Senhor Secretário Nacional, 

Conforme previsto no art.  3º da Lei 12.340 de 01/12/2010, o ente poderá solicitar apoio 

federal complementar a fim de atender as ações de resposta nas áreas atingidas por desastre. 

Diante dos dados contidos nos quadros-resumo abaixo, solicitamos apoio federal para os 

municípios sergipanos de Moita Bonita e Tomar do Geru.

Informamos que os municípios supracitados se encontram com suas declarações de situação 

de  emergência  reconhecidas  pelo  governo  federal  e  na  eminência  de  atingir  o  vencimento  do 

reconhecimento federal serão informados da necessidade de solicitar novamente o reconhecimento 

federal.

1 – Moita Bonita:
Processo S2ID:  59051.006193/2018-97 

Desastre: Estiagem (1.4.1.1.0) Data do desastre: 08-11-18

Protocolo da Solicitação do Reconhecimento 
Federal da Situação de Emergência: 

SE-F-2804102-14110-20181108 

Reconhecimento Federal: Portaria MI nº 342, de 29 de Novembro de 2018.

Protocolo do Formulário de Solicitação de 
Recursos Federais para Resposta 

RES-SE-2804102-20190214-01 

Rua Santa Luzia, 680, Bairro São José - Aracaju - Sergipe, CEP: 49015-190
Fone: (79) 3179-3761/3179-3768/3179-3769, http://www.defesacivil.se.gov.br

e-DOC – Documento Virtual

Documento assinado digitalmente. Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: HCCB-CVII-H2U3-WXZL Página 1 de 3
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ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Página 2 de 3

2 – Tomar do Geru:
Processo S2ID: 59051.006278/2018-75 

Desastre: Seca (1.4.1.2.0) Data do desastre: 16-11-18

Protocolo da Solicitação do Reconhecimento 
Federal da Situação de Emergência: 

SE-F-2807501-14120-20181116

Reconhecimento Federal: Portaria MI nº 360, de 19 de Dezembro de 2018.

Protocolo do Formulário de Solicitação de 
Recursos Federais para Resposta 

RES-SE-2804102-20190214-01 

Tendo em vista a situação apresentada no Formulário de Informações do Desastre (FIDE) e 

demais documentos enviados para o reconhecimento federal da situação de emergência. 

Tendo em vista que o Relatório da Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO, constatou 

situação de anormalidade climática, provocada pela insuficiência e/ou má distribuição de chuvas, 

gerando em consequência escassez de água potável para consumo humano,

Tendo em vista que os danos e prejuízos, decorrentes do evento adverso comprometeram 

significativamente  a  capacidade  de  resposta  econômica  e  /  ou administrativa  do  Poder  Público 

Municipal / Estadual, o que implica na necessidade de auxílio complementar por parte do Governo 

Federal para as ações de socorro e assistência à população e restabelecimento do cenário. 

Solicita-se R$ 315.638,40 (Trezentos e quinze mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta 

centavos)  como  apoio  do  Governo  Federal  para  ações  de  resposta,  conforme  apresentado  no 

Formulário de Solicitação de Recursos Federais e anexos, registrado no protocolo supracitado. 

Atenciosamente,

ALEXANDRE JOSE ALVES SILVA
Diretor(a)

  

Rua Santa Luzia, 680, Bairro São José - Aracaju - Sergipe, CEP: 49015-190
Fone: (79) 3179-3761/3179-3768/3179-3769, http://www.defesacivil.se.gov.br

e-DOC – Documento Virtual

Documento assinado digitalmente. Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: HCCB-CVII-H2U3-WXZL Página 2 de 3
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ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Página 3 de 3
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e-DOC – Documento Virtual
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Protocolo de Assinatura(s)
O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o
endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este
documento é válido.

Código de verificação: HCCB-CVII-H2U3-WXZL

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/02/2019 é(são) :

ALEXANDRE JOSE ALVES SILVA - 21/02/2019 11:03:55













SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC

TIPO DE SOLICITAÇÃO
Recursos para Ações de Assistência

ATUALIZAÇÃO DE DADOS HUMANOS (PESSOAS)
Desabrigados n° Desalojados n° Afetados n°

Pessoas que necessitam de abrigo 
público, como habitação temporária, em 
função de danos ou ameaça de danos 
diretamente causados pelo desastre.

Pessoas que, em decorrência dos 
efeitos diretos do desastre, 

precisaram desocupar seus domicílios, 
mas não necessitam de abrigo 

público.

Pessoas afetadas diretamente pelo desastre e que 
necessitam de intervenção pública para ações de resposta 

(excetuando os já contabilizados ao lado). Ex.: 
desaparecidos, isolados, enfermos, feridos, vítimas fatais, 

etc.
0 0 9986

MUNICÍPIOS A SEREM CONTEMPLADOS

Moita Bonita e Tomar do Geru.

DESCRIÇÃO DAS METAS E ITENS

Meta 1:

Contratação de Transporte (caminhões pipas) para transporte de água com fins de dessedentação humana.

Considerando que: estamos vivendo um momento de seca severa e evolutiva desde o final de 2017, onde já são 27 (vinte e sete) 
municípios com decretos de situação de emergência, a população rural se encontra vulnerável às constantes secas e irregularidades das 
chuvas. Os municípios listados na meta de encontram com Situação de Emergência declarada, decreto de Homologação Estadual vigente e 
reconhecimento federal, porém não se encontram no Semiárido brasileiro, assim, não podendo serem atendidos pela OCP do exército. A 
alvo de atendimento é de 7112 pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade na área rural dos referidos municípios.

Pessoas diretamente beneficiadas Período de execução (em dias) Valor total (R$) da Meta

9986 120 359.505,00

Item Qtde. Unid. Período de execução 
(em dias)

Valor unitário (R$) Valor total (R$) do item

1
Moita Bonita Serviço

8362 METRO CÚBICO 120 15,00 125.430,00

2
Tomar do Geru Serviço

15605 METRO CÚBICO 150 15,00 234.075,00

VALOR TOTAL R$ 359.505,00

TERMO DE COMPROMISSO

Formulário de Solicitação de Recursos Federais v4

UF: SIMBOLOGIA:

DESASTRE: Estiagem DATA DA OCORRÊNCIA: 08/11/2018



[ X ] Declaro que as informações apresentadas neste Plano expressam a verdade e assumo o compromisso de aplicar os 
 pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil/Ministério da Integração Nacional (SEDECrecursos repassados/disponibilizados

/MI) em ações destinadas ao socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais, em cenário de 
e de acordo com a Lei 12.340/2010 (e suas alterações desastre,  exclusivamente nas metas apresentadas neste Plano

posteriores), Lei nº 12.608/2012, os Decretos nº 7.505/2011, 7.257/2010, Instrução Normativa do MI n. 01, de 24/08/2012 e a Portaria 
nº 607/2011, a Lei nº 8.666/1993 e outras relacionadas à contratação, bem como demais orientações publicadas pela SEDEC/MI.

Da mesma forma, declaro estar ciente da obrigação de comprovar a regular utilização dos recursos repassados
 através de documentos específicos solicitados pela SEDEC, tais como: /disponibilizados relatório para prestação de contas de 

 para prestação de contas recursos materiais (em até 90 dias após o recebimento dos materiais/kits); relatório de execução
parcial de recursos financeiros (de frequência , durante o prazo de vigência do instrumento) e documentação necessária à trimestral
prestação de contas  (em até 60 dias a contar do término da execução das ações/metas).final

É o que informamos,

Aracaju, 22 de Fevereiro de 2019
PROPONENTE
GOVERNO DE SERGIPE
13.128.798/0001-01
Jackson Barreto de Lima
038.622.325-49

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO
Filipe Piloto de Andrade
049.731.455-05 
(79) 3217-2260 / (79) 99818-0526 
filipe.andrade@defesacivil.se.gov.br



SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - 
SINPDEC

RECOMENDAÇÃO 1

Pendência:

Favor descrever a meta informando o número de pessoas a serem atendidas. Encaminhar a memória de cálculo que embasou 
a solicitação pela a quantidade de metros cúbicos propostos na meta e justificar porque a proposta difere da encaminhada 
para o município de Tobias Barreto em que a proposta foi realizada pela contratação de Carros-pipa.

Data e hora:

19/02/2019 10:57:48

RECOMENDAÇÃO 2

Pendência:

Para facilitar a análise, por favor informar o número de pessoas atendidas por município. Verificar se a meta proposta 
corresponde ao objeto da contratação.

Data e hora:

20/02/2019 17:06:48

Lista de Pendências

SOLICITAÇÃO: 25/02/2019 PRAZO LIMITE: 08/03/2019 SIMBOLOGIA:

PROTOCOLO: RES-SE-2804102-
20190214-01

DESASTRE: Estiagem



SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC

TIPO DE SOLICITAÇÃO
Recursos para Ações de Assistência

ATUALIZAÇÃO DE DADOS HUMANOS (PESSOAS)
Desabrigados n° Desalojados n° Afetados n°

Pessoas que necessitam de abrigo 
público, como habitação temporária, em 
função de danos ou ameaça de danos 
diretamente causados pelo desastre.

Pessoas que, em decorrência dos 
efeitos diretos do desastre, 

precisaram desocupar seus domicílios, 
mas não necessitam de abrigo 

público.

Pessoas afetadas diretamente pelo desastre e que 
necessitam de intervenção pública para ações de resposta 

(excetuando os já contabilizados ao lado). Ex.: 
desaparecidos, isolados, enfermos, feridos, vítimas fatais, 

etc.
0 0 9986

MUNICÍPIOS A SEREM CONTEMPLADOS

Moita Bonita e Tomar do Geru.

DESCRIÇÃO DAS METAS E ITENS

Meta 1:

Contratação de Caminhão pipa para transporte de água com fins de dessedentação humana.

Considerando que: estamos vivendo um momento de seca severa e evolutiva desde o final de 2017, onde já são 27 (vinte e sete) 
municípios com decretos de situação de emergência, a população rural se encontra vulnerável às constantes secas e irregularidades das 
chuvas. Os municípios listados na meta de encontram com Situação de Emergência declarada, decreto de Homologação Estadual vigente e 
reconhecimento federal, porém não se encontram no Semiárido brasileiro, assim, não podendo serem atendidos pela OCP do exército. O 
alvo de atendimento é de 2480 pessoas no município de Moita Bonita e 4632 pessoas no município de Tomar do Geru.

Pessoas diretamente beneficiadas Período de execução (em dias) Valor total (R$) da Meta

7112 120 315.638,40

Item Qtde. Unid. Período de execução 
(em dias)

Valor unitário (R$) Valor total (R$) do item

1
Moita Bonita Serviço

4 ALUGUEL DE CAMINHÃO 
PIPA COM MOTORISTA

120 27.283,20 109.132,80

2
Tomar do Geru Serviço

4 ALUGUEL DE CAMINHÃO 
PIPA COM MOTORISTA

120 51.626,40 206.505,60

VALOR TOTAL R$ 315.638,40

TERMO DE COMPROMISSO

Formulário de Solicitação de Recursos Federais v5

UF: SIMBOLOGIA:

DESASTRE: Estiagem DATA DA OCORRÊNCIA: 08/11/2018



[ X ] Declaro que as informações apresentadas neste Plano expressam a verdade e assumo o compromisso de aplicar os 
 pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil/Ministério da Integração Nacional (SEDECrecursos repassados/disponibilizados

/MI) em ações destinadas ao socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais, em cenário de 
e de acordo com a Lei 12.340/2010 (e suas alterações desastre,  exclusivamente nas metas apresentadas neste Plano

posteriores), Lei nº 12.608/2012, os Decretos nº 7.505/2011, 7.257/2010, Instrução Normativa do MI n. 01, de 24/08/2012 e a Portaria 
nº 607/2011, a Lei nº 8.666/1993 e outras relacionadas à contratação, bem como demais orientações publicadas pela SEDEC/MI.

Da mesma forma, declaro estar ciente da obrigação de comprovar a regular utilização dos recursos repassados
 através de documentos específicos solicitados pela SEDEC, tais como: /disponibilizados relatório para prestação de contas de 

 para prestação de contas recursos materiais (em até 90 dias após o recebimento dos materiais/kits); relatório de execução
parcial de recursos financeiros (de frequência , durante o prazo de vigência do instrumento) e documentação necessária à trimestral
prestação de contas  (em até 60 dias a contar do término da execução das ações/metas).final

É o que informamos,

Aracaju, 26 de Fevereiro de 2019
PROPONENTE
GOVERNO DE SERGIPE
13.128.798/0001-01
Jackson Barreto de Lima
038.622.325-49

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO
Filipe Piloto de Andrade
049.731.455-05 
(79) 3217-2260 / (79) 99818-0526 
filipe.andrade@defesacivil.se.gov.br



SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - 
SINPDEC

DESCRIÇÃO DAS METAS E ITENS

Nº Dados da Meta

1

Contratação de Caminhão pipa para transporte de água com fins de dessedentação humana.

Considerando que: estamos vivendo um momento de seca severa e evolutiva desde o final de 2017, onde já são 27 (vinte 
e sete) municípios com decretos de situação de emergência, a população rural se encontra vulnerável às constantes secas 

e irregularidades das chuvas. Os municípios listados na meta de encontram com Situação de Emergência declarada, 
decreto de Homologação Estadual vigente e reconhecimento federal, porém não se encontram no Semiárido brasileiro, 
assim, não podendo serem atendidos pela OCP do exército. O alvo de atendimento é de 2480 pessoas no município de 

Moita Bonita e 4632 pessoas no município de Tomar do Geru.

Pessoas diretamente beneficiadas Período de execução (em dias) Valor total da meta 1

7112 120 R$ 315.638,40

Item Qtde. Unid. Período de 
execução (em dias)

Valor unitário Valor total do item

1
Moita Bonita Serviço

4
ALUGUEL DE 

CAMINHÃO PIPA 
COM MOTORISTA

120 R$ 27.283,20 R$ 109.132,80

2
Tomar do Geru Serviço

4
ALUGUEL DE 

CAMINHÃO PIPA 
COM MOTORISTA

120 R$ 51.626,40 R$ 206.505,60

 
Sugestão de 
atendimento

R$ Solicitado R$ Sugerido

Alexandre Lucas Alves  (Secretário) [ X ] Sim [    ] Não R$ 315.638,40 R$ 315.638,40

Item Especificação R$ Solicitado R$ Sugerido

2 Tomar do Geru R$ 206.505,60 R$ 0,00

1 Moita Bonita R$ 109.132,80 R$ 0,00

QUADRO RESUMO - VALORES TOTAIS

  R$ Solicitado R$ Sugerido

TOTAL DA SOLICITAÇÃO R$ 315.638,40 R$ 315.638,40

Análise de Metas - Resposta



Ministério do Desenvolvimento Regional
Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil

 

  

Portaria Nº 690, de 11 de março de 2019

  

Autoriza o empenho e a transferência de recursos ao 
Governo do Estado de Sergipe - SE, para execução 
de ações de Defesa Civil.

 

A  , por intermédio do  , UNIÃO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
neste ato representado pelo  , SECRETÁRIO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
nomeado pela Portaria n. 830, de 25 de janeiro de 2019, publicada no DOU, de 25 de janeiro de 2019, 
Seção II, Edição Extra A, consoante delegação de competência conferida pela Portaria n. 412, de 12 de 
fevereiro de 2019, publicada no DOU, de 19 de fevereiro de 2019, Seção 1, e tendo em vista o disposto na 
Lei nº 12.340, de 01 de dezembro de 2010, na Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012 e no Decreto nº 7.257, 
de 04 de agosto de 2010, resolve:

Art. 1° Autorizar o empenho e o repasse de recursos ao Governo do Estado de Sergipe - SE, 
no valor de R$ 315.638,40 (trezentos e quinze mil seiscentos e trinta e oito reais e quarenta centavos), para 
a execução de ações de resposta, conforme processo n. 59052.002893/2019-83.

Art. 2º Os recursos financeiros serão empenhados a título de Transferência Obrigatória, 
conforme legislação vigente, observando a classificação orçamentária: PT: 06.182.2040.22BO.0001; 
Natureza de Despesa: 3.3.30.41; Fonte: 0100; UG: 530012.

Art. 3° Considerando a natureza e o volume de ações a serem implementadas, o prazo de 
execução das obras e serviços é de 180 dias, a partir da publicação desta portaria no Diário Oficial da 
União (DOU).

Art. 4º A utilização, pelo ente beneficiário, dos recursos transferidos está vinculada 
exclusivamente à execução das ações especificadas no art. 1° desta Portaria.

Art. 5º O proponente deverá apresentar prestação de contas final no prazo de 30 dias a partir 
do término da vigência, nos termos do art. 14 do Decreto n. 7.257, de 4 de agosto de 2010.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

ALEXANDRE LUCAS ALVES

 
 



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152019031200009
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do Comando da Marinha, para substituir e completar a gestão do Vice-Almirante (RM1)
Rodrigo Otavio Fernandes de Hônkis; (ii) Contra-Almirante (IM) Marcos Inoi de Oliveira,
indicado pelo Ministério da Defesa por intermédio do Comando da Marinha, para
substituir e completar a gestão do Vice - Almirante (IM) Jayme Teixeira Pinto Filho; e (iii)
Senhor Flávio Augusto Corrêa Basilio, indicado pelo Ministério da Defesa, por intermédio
do Comando da Marinha, como membro independente, para substituir e completar a
gestão do Contra- Almirante (IM) Marcus Vinicius Lima de Souza. (c) O Representante da
União votou pela eleição do seguinte membro do Conselho Fiscal, com prazo de atuação
de 2 (dois) anos: (i) como membro suplente do CAlte (IM) Alexandrino Machado Neto, o
Capitão de Mar e Guerra (IM) André Luiz Igreja Celente, indicado pelo Ministério da
Defesa, por intermédio do Comando da Marinha, prazo de atuação até 28 de fevereiro de
2021. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, lavrando-
se a presente ata em quatro vias que, após lida e achada conforme, foi aprovada e
assinada por mim, pelo Representante da União e pelo Presidente da Assembleia, para os
fins determinados em lei. Rio de Janeiro, vinte e oito de fevereiro de dois mil e
dezenove.

Atesto que as deliberações aqui contempladas são fiéis à Ata original
arquivada na Sede da EMGEPRON.

ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS ARMADAS
CHEFIA DE LOGÍSTICA E MOBILIZAÇÃO

PORTARIA Nº 1.064/SEGMA/SUBILOG/CHELOG/EMCFA-MD, DE 6 DE MARÇO DE 2019

O CHEFE DE LOGÍSTICA E MOBILIZAÇÃO DO ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS
FORÇAS ARMADAS DO MINISTÉRIO DA DEFESA, no uso da competência que lhe foi
delegada pelo art. 1º da Portaria nº 1.350/MD, de 25 de maio de 2011, e o que consta no
Processo NUP 60000.008994/2018-71, resolve:

Art. 1º Conceder inscrição, junto ao Ministério da Defesa (MD), à empresa
BRASILSUL AMBIENTAL - CONSULTORIA, PROJETOS E GESTÃO LTDA. - EPP, com sede social
à Avenida Perimetral Bruno Segalla, 8.954, Sala 703 - Floresta, Caxias do Sul/RS, CEP:
95.099-522, inscrita no CNPJ sob o nº 07.351.538/0001-90, como entidade privada
executante de aerolevantamento, categoria "C".

Art. 2º Considerar a inscrição válida a partir da data de sua publicação em
Diário Oficial da União, até a data de 11 de março de 2022.

Art. 3º Durante o período de vigência da inscrição, a empresa deverá comunicar
ao MD qualquer alteração referente a sua capacitação técnica e/ou jurídica.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

General de Exército LAERTE DE SOUZA SANTOS

Ministério do Desenvolvimento Regional

SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
PORTARIA Nº 663, DE 8 DE MARÇO DE 2019

Autoriza a transferência de recursos ao Município de
Deodápolis - MS, para a execução de ações de
Defesa Civil.

A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
neste ato representado pelo SECRETÁRIO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL,
nomeado pela Portaria n. 830, de 25 de janeiro de 2019, publicada no DOU, de 25 de
janeiro de 2019, Seção II, Edição Extra A, consoante delegação de competência conferida
pela Portaria n. 412, de 12 de fevereiro de 2019, publicada no DOU, de 19 de fevereiro de
2019, Seção 1, e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.340, de 01 de dezembro de 2010,
na Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012 e no Decreto nº 7.257, de 04 de agosto de 2010,
resolve:

Art. 1º Autorizar o repasse de recursos ao Município de Deodápolis-MS, no
valor de R$ 212.817,24 (duzentos e doze mil oitocentos e dezessete reais e vinte e quatro
centavos), para a execução de ações de recuperação, descritas no Plano de Trabalho
integrante do processo n. 59053.001828/2018-40.

Art. 2º Os recursos necessários para a execução do objeto, a título de
Transferência Obrigatória, conforme legislação vigente, neste ato fixados em R$ 225.335,41
(duzentos e vinte e cinco mil trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos),
correrão: R$ 212.817,24 (duzentos e doze mil oitocentos e dezessete reais e vinte e quatro
centavos), à conta da dotação orçamentária, consignada no Orçamento Geral da União,
para o Ministério da Integração Nacional, Nota de Empenho n. 2018NE000412, Programa
de Trabalho: 06.182.2040.22BO.0001; Natureza de Despesa: 4.4.40.42; Fonte: 0100; UG:
530012; e R$ 12.518,17 (doze mil quinhentos e dezoito reais e dezessete centavos), à título
de contrapartida financeira do Ente beneficiário consignado na Lei Orçamentária Anual n.
689, de 13 de dezembro de 2018, do referido Município.

Art. 3º O Plano de Trabalho foi analisado e aprovado pela área técnica
competente, com cronograma de desembolso previsto para liberação dos recursos em uma
parcela nos termos do art. 14 da Portaria MI n. 624, de 23 de novembro de 2017.

Art. 4º A liberação dos recursos da União somente será efetuada após
atendimento, pelo ente federado, do disposto no § 2º do art. 13 da Portaria MI n. 624, de
23 de novembro de 2017.

Art. 5 º Considerando a natureza e o volume de ações a serem implementadas,
o prazo de execução das obras e serviços é de 365 dias, a partir da publicação desta
portaria no Diário Oficial da União (DOU).

Art. 6 º A utilização, pelo ente beneficiário, dos recursos transferidos está
vinculada, exclusivamente, à execução das ações especificadas no art. 1° desta Portaria e
no Plano de Trabalho aprovado, devendo obedecer ao disposto no Decreto n. 7.983, de 8
de abril de 2013.

Art. 7 º O proponente deverá apresentar prestação de contas final no prazo de
30 dias contados do término da vigência ou do último pagamento efetuado, quando este
ocorrer em data anterior ao encerramento da vigência, nos termos do art. 21 da Portaria
MI n. 624, de 23 de novembro de 2017.

Art. 8 º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDRE LUCAS ALVES

PORTARIA Nº 675, DE 11 DE MARÇO DE 2019

O SECRETÁRIO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO MINISTÉRIO DA
INTEGRAÇÃO NACIONAL, nomeado pela Portaria n. 830, de 25 de janeiro de 2019,
publicada no DOU, de 25 de janeiro de 2019, Seção II, Edição Extra II, consoante
delegação de competência conferida pela Portaria MI n. 412, de 12 de fevereiro de
2019, publicada no DOU, de 19 de fevereiro de 2019, Seção 1, e tendo em vista as
disposições da Lei n. 12.340, de 1º de dezembro de 2010, da Portaria MI n. 624, de
23 de novembro de 2017, e, ainda, o contido no Processo Administrativo n.
59053.000422/2017-69, resolve:

Art. 1º Prorrogar o prazo de execução das ações de recuperação previsto no
art. 5° da Portaria n. 98, de 14 de março de 2018, que autorizou a transferência de
recursos ao Município de São Jerônimo - RS, para ações de Defesa Civil, para até
11/06/2019.

Art. 2º Ficam ratificados os demais dispositivos da Portaria acima citada,
não alterados por esta.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

ALEXANDRE LUCAS ALVES

PORTARIA Nº 690, DE 11 DE MARÇO DE 2019

Autoriza o empenho e a transferência de recursos ao
Governo do Estado de Sergipe - SE, para execução de
ações de Defesa Civil.

A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
neste ato representado pelo SECRETÁRIO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL,
nomeado pela Portaria n. 830, de 25 de janeiro de 2019, publicada no DOU, de 25 de
janeiro de 2019, Seção II, Edição Extra A, consoante delegação de competência conferida
pela Portaria n. 412, de 12 de fevereiro de 2019, publicada no DOU, de 19 de fevereiro de
2019, Seção 1, e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.340, de 01 de dezembro de 2010,
na Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012 e no Decreto nº 7.257, de 04 de agosto de 2010,
resolve:

Art. 1º Autorizar o empenho e o repasse de recursos ao Governo do Estado de
Sergipe - SE, no valor de R$ 315.638,40 (trezentos e quinze mil seiscentos e trinta e oito
reais e quarenta centavos), para a execução de ações de resposta, conforme processo n.
59052.002893/2019-83.

Art. 2º Os recursos financeiros serão empenhados a título de Transferência
Obrigatória, conforme legislação vigente, observando a classificação orçamentária: PT:
06.182.2040.22BO.0001; Natureza de Despesa: 3.3.30.41; Fonte: 0100; UG: 530012.

Art. 3º Considerando a natureza e o volume de ações a serem implementadas,
o prazo de execução das obras e serviços é de 180 dias, a partir da publicação desta
portaria no Diário Oficial da União (DOU).

Art. 4º A utilização, pelo ente beneficiário, dos recursos transferidos está
vinculada exclusivamente à execução das ações especificadas no art. 1° desta Portaria.

Art. 5 º O proponente deverá apresentar prestação de contas final no prazo de
30 dias a partir do término da vigência, nos termos do art. 14 do Decreto n. 7.257, de 4
de agosto de 2010.

Art. 6 º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDRE LUCAS ALVES

Ministério da Economia

GABINETE DO MINISTRO
DESPACHO DE 11 DE MARÇO DE 2019

Processo SEI nº 17944.000652/2015-81
Interessado: Estado da Paraíba (PB)
Assunto: Garantia da República Federativa do Brasil a operação de crédito

externo a ser celebrada entre o Estado da Paraíba (PB) e o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) no valor de até US$ 50.000.000,00 (cinquenta
milhões de dólares dos Estados Unidos da América), de principal, cujos recursos destinam-
se ao "Projeto Paraíba Rural Sustentável".

Despacho: Tendo em vista os pareceres da Secretaria do Tesouro Nacional e da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com fundamento no art. 40 da Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000, na Resolução do Senado Federal nº 48, de 21 de dezembro
de 2007, com suas alterações, e considerando a permissão contida na Resolução nº 1, de
26 de fevereiro de 2019, também daquela Casa, e, no uso da competência que me confere
o art. 6º do Decreto-lei nº 1.312, de 15 de fevereiro de 1974 e artigos 31 e 57 da Medida
Provisória nº 870, de 1º de janeiro de 2019, e Decreto nº 9.679, de 2 de janeiro de 2019,
autorizo a concessão de garantia da União para o Estado da Paraíba (PB), observadas as
condições legais e regulamentares pertinentes, bem assim as formalidades de praxe e a
celebração do respectivo contrato de contragarantia entre a União e o Estado.

PAULO GUEDES
Ministro

DESPACHO DE 11 DE MARÇO DE 2019

Processo SEI nº 17944.108926/2018-22
Interessado: Município de Sonora-MS.
Assunto: Contrato de Garantia, a ser firmado entre a União e o Município de

Sonora-MS, com a interveniência da Caixa Econômica Federal, e Contrato de Vinculação de
Receitas e de Cessão e Transferência de Crédito, em Contragarantia, a ser firmado entre a
União e o Município de Sonora-MS, com a interveniência do Banco do Brasil S/A, ambos
relativos ao Contrato de Financiamento a ser celebrado entre o Município e a Caixa
Econômica Federal, no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), no âmbito do
Programa Avançar Cidades - Mobilidade Urbana, destinado à execução de pavimentação
asfáltica em vias urbanas do Município.

Despacho: Tendo em vista as manifestações da Secretaria do Tesouro Nacional
e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional quanto ao cumprimento dos requisitos legais
aplicáveis, autorizo as contratações, observadas as normas e formalidades legais e
regulamentares pertinentes.

Revogue-se o Despacho publicado no DOU de 28/12/18, à Seção 1, Página 315.

PAULO GUEDES
Ministro

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
3ª SEÇÃO

2ª TURMA EXTRAORDINÁRIA
R E T I F I C AÇ ÃO

Diário oficial nº 42 de 28/02/2019 pág. 27, pauta de julgamento da 2ª Turma
Extraordinária da 3ª Seção.

Faltou inserir a seguinte observação:
4 - Será submetida ao colegiado, proposta da Presidente Dra. Larissa Nunes

Girard, de retificação da ata de fevereiro de 2019, relativa aos processos
13986.000025/2006-11 e 10925.905146/2010-55.

4ª CÂMARA
ATA DE JULGAMENTOS

Ata de julgamentos dos recursos das sessões ordinárias da 2ª Turma
Ordinária da 4ª Câmara da 3ª Seção

A integra das decisões proferidas - acórdãos e resoluções - serão publicadas
no sitio do CARF em https://carf.fazenda.gov.br , podendo ser pesquisadas pelo número
do acórdão ou da resolução, pelo número do processo ou pelo nome do
contribuinte.

Os processos administrativos poderão ser acompanhados pelo sitio do CARF
https://carf.fazenda.gov.br mediante cadastramento no sistema PUSH.

25 DE FEVEREIRO DE 2019 A 27 DE FEVEREIRO DE 2019

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove,
às nove horas, Setor Comercial Sul, Quadra 01, Bloco J, Edifício Alvorada, Brasília,
Distrito Federal, reuniram-se os membros da 2ª Turma Ordinária da 4ª Câmara da 3ª
Seção, estando presentes os conselheiros Rodrigo Mineiro Fernandes, Diego Diniz
Ribeiro, Maria Aparecida Martins de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa
Bispo, Cynthia Elena de Campos, Thais de Laurentiis Galkowicz e Waldir Navarro Bezerra
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.

http://www.in.gov.br/autenticidade.html


1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Senhor responsável pela solicitação de recursos federais,

 

Em referência à solicitação de recursos financeiros federais para resposta a desastre, informa-se o , deferimento
:conforme as informações abaixo

Processo nº 59052.002893/2019-83

Protocolo RES-SE-2804102-20190214-01

Valor da autorização de 
empenho (R$)

315.638,40

Portaria de empenho Portaria 690, de 12 de Março de 2019.

Objeto Metas/Itens aprovados Valor (R$)

Abrangência – Município
(s)

Moita Bonita e Tomar do Geru.

Fim da vigência  08/09/2019

Frisa-se que os recursos repassados destinam-se exclusivamente à execução da(s) meta(s) descrita(s) no quadro 
, conforme aprovação da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil - SEDEC. acima

O repasse e a execução dos recursos federais para resposta a desastre (transferência obrigatória) têm como referências 
legais as seguintes normas: Leis 12.608/2012; Lei nº 12.340/2010; Lei 8.666/1993; Decreto nº 7.257/2010; e Portaria MI nº 
607/2011, dentre outras. Destacam-se os termos legais abaixo.

Decreto nº 7.257/2010 Art. 11.  A utilização dos recursos transferidos nos termos dos arts. 9º e 10º pelo ente 
beneficiário está vinculada exclusivamente à execução das ações previstas neste Decreto, além das especificadas 
pelo Ministério da Integração Nacional quando da liberação dos recursos. [...]

§ 2º  A utilização dos recursos em desconformidade com as ações especificadas pelo Ministério da 
Integração Nacional acarretará ao órgão ou entidade do Estado, Distrito Federal ou Município beneficiário 

.a obrigação de devolvê-los devidamente atualizados, conforme legislação aplicável

 Lei nº 12.340/2010 Art. 5º-A. Constatadas, a qualquer tempo, nas ações de prevenção, de resposta e de 
recuperação, a presença de vícios nos documentos apresentados, a inexistência de risco de desastre, da situação 
de emergência ou do estado de calamidade pública declarados ou a inexecução do objeto, o ato administrativo 
que tenha autorizado a realização da transferência obrigatória perderá seus efeitos, ficando o ente beneficiário 

.obrigado a devolver os valores repassados devidamente atualizados

Parágrafo único.  Sem prejuízo do disposto no caput, ocorrendo indícios de falsificação de documentos pelo ente federado, 
deverão ser notificados o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual respectivo, para adoção das providências 
cabíveis. (grifo nosso)

Diante dos princípios da transparência e publicidade, as ações de resposta à população afetada por desastres, 
desenvolvidas com recursos federais, devem ser amplamente divulgadas pelos entes federados beneficiários
, inclusive por meio de portal na internet, destacando o objeto pactuado com a União, os valores envolvidos, empresas 
contratadas, estágio de execução e o alcance da finalidade de atendimento à população afetada pelo desastre que motivou 
a liberação dos recursos federais.
Demanda excepcional para alterar metas aprovadas depende de formalização motivada e de . autorização da SEDEC



6.  

7.  

Os recursos devem ser executados até o fim da vigência do Termo de Compromisso. Na ocasião de haver saldo 
remanescente, o mesmo deve ser devolvido, por meio de GRU, conforme orientações contidas no site http://www.mi.gov.br

. /web/guest/defesa-civil/prestacao-de-contas
Por fim, a  deve ser enviada à SEDEC/MI, prestação de contas final em até 30 dias a contar do fim de vigência ou da 

.conclusão da execução dos recursos (o que ocorrer primeiro), via S2ID

 

Atenciosamente,

Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres - CENAD
Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil
Ministério da Integração Nacional
(61)2034-4600



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Processo nº 59052.002893/2019-83
Assunto: Solicitação de emissão de nota de empenho.

 

Senhor Secretário,

 

Trata-se de processo destinado à liberação de recursos ao Governo do Estado de Sergipe-SE, a título de 
, nos termos da legislação vigente, no valor de R$ transferência obrigatória - Transferência Legal

315.638,40 (trezentos e quinze mil seiscentos e trinta e oito reais e quarenta centavos), para ações de 
resposta.

Tendo em vista a Análise de Metas  ( ), bem como  a publicação da  Portaria nº 690, de 11  de 1183378
março de 2019 ( ), solicito autorização para encaminhar o presente processo à CGEOF/SPO, para 1185401
empenho dos recursos em favor do CNPJ nº 13.128.798/0039-76, observando a classificação orçamentária 
a seguir:

Programa de Trabalho PTRES Fonte Natureza de Despesa UG Responsável Plano Interno VALOR (R$)
06.182.2040.22BO.0001 128816 100 3.3.30.41 530012 SE0000PSOP1 315.638,40

TOTAL 315.638,40
 

 

Jairo Ernesto Bastos Krüger
Gestor Financeiro, Substituto

 

DE ACORDO.

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 da Nota de Empenho e 
encaminho o processo conforme proposto.

 

Brasília, 14 de março de 2019.

 

 

Alexandre Lucas Alves
Ordenador de Despesa

https://sei.mi.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1763251&id_procedimento_atual=1763248&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000977&infra_hash=6450c973f996b55b5614e8a3685e02258590b5a14180da27079879be90def839
https://sei.mi.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1765509&id_procedimento_atual=1763248&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000977&infra_hash=5d6a364f15ae13744902c75c86213858b8a40bef20d2506d839d217266b42469




                         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    : 19Mar19 NUMERO: 2019NE000040 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA

 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     : 13128798/0039-76 - ESTADO DE SERGIPE

 ENDERECO   : SANTA LUZIA 680 SAO JOSE

 MUNICIPIO  : 3105 - ARACAJU                             UF: SE CEP: 49015-190

 TAXA CAMBIO:

 OBSERVACAO / FINALIDADE

 EXECUCAO DE ACOES DE RESPOSTA.

 CLASS : 1 53101 06182204022BO0001 128816 0100000000 333041 530012 SE0000PSSE1

 TIPO  : GLOBAL     MODAL.LICIT.: NAO SE APLICA

 AMPARO:                   INCISO:        PROCESSO: 59052.002893/2019-83

 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: SE /

 ORIGEM DO MATERIAL      :

 REFERENCIA:                                   NUM. ORIG.: TRANSF LEGAL 17/2019

 VALOR ORIGINAL :             315.638,40

 TREZENTOS E QUINZE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS**

 ******************************************************************************

 ******************************************************************************

 ******************************************************************************

 ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

 ND: 333041 SUBITEM: 47 -SERGIPE

 SEQ.: 1   QUANTIDADE:                1 VALOR UNITARIO:            315.638,40

                                        VALOR DO SEQ. :            315.638,40

 TRANSFERENCIA OBRIGATORIA NOS TERMOS DA LEGISLçACAO VIGENTE.

                                          T O T A L  :             315.638,40

        -----------------------------          -----------------------------

        ORDENADOR                              GESTOR FINANCEIRO



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Assunto: Assinatura de Nota de Empenho.

1. Atestamos para os devidos fins a assinatura da nota de empenho de número 2019NE000040, em favor do Estado de Sergipe - SE.

KARINE LOPES

Gestor Financeiro

Alexandre Lucas Alves

Ordenador de Despesa



 

 

 



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Processo nº 59052.002893/2019-83
Vigência: 07/09/2019.
Assunto: Liberação de recursos.
 
Senhor Secretário,

 

Trata-se de processo destinado à liberação de recursos ao  Governo do Estado de Sergipe, a título de 
, nos termos da legislação vigente, em decorrência de estiagem.transferência obrigatória

O pleito foi analisado pela unidade competente que se manifestou de forma favorável conforme Análise de 
Metas (SEI  ).1183378

A transferência do recurso foi autorizada pela Portaria n. 690, de 11 de março de 2019, publicada no Diário 
Oficial da União em 12 de março de 2019 (SEI  ).1185401

Nesse contexto, solicito autorização para encaminhar o presente processo à CGEOF/SPO para emissão de 
Ordem Bancária referente à parcela única conforme tabela abaixo - Dados bancários  (SEI  ):1195790

Número da 
Nota de 

Empenho

Unidade 
Gestora 
Emitente

Unidade 
Gestora 

Favorecida

Fonte 
de 

Recursos
Vinculação Competência

Categoria 
de Gastos Valor

2019NE000040
(SEI  )1197373

530002 530012 100 400 3 C
315.638,40

 

Karine da Silva Lopes
Gestora Financeira

 

DE ACORDO.

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 da Ordem Bancária e 
encaminho conforme proposto.

Brasília, 20 de março de 2019.
 

 

Alexandre Lucas Alves
Ordenador de Despesa

https://sei.mi.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1763251&id_procedimento_atual=1763248&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000977&infra_hash=0ad9e73299a4205a4e0c0fdc874b6adb846abe63d93bea00c9408ede98d6bcf0
https://sei.mi.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1765509&id_procedimento_atual=1763248&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000977&infra_hash=ca49b59c1079df7c1c9b1b6b253c72d10c7a739f3f3591453c0b1d7e3e7dc4f7
https://sei.mi.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1777036&id_procedimento_atual=1763248&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000977&infra_hash=cc4395d3e5d3848b3c2420f278c783587673ac408db2e052afb0c2752466051a
https://sei.mi.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1778824&id_procedimento_atual=1763248&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000977&infra_hash=eb7e7816b9060d19ddee2230bd370198cfc7846eee821a1dd6727ac30bb3f248


 



  __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_______________

  25/04/19  15:02                                      USUARIO : LAERCIO        

  DATA EMISSAO      : 24Abr19 TIPO OB: 12 M06990F3     NUMERO  : 2019OB800080   

  UG/GESTAO EMITENTE: 530012 / 00001 - SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL - SED

              BANCO : 001    AGENCIA : 1607     CONTA CORRENTE : 997380632      

  FAVORECIDO        : 13128798/0039-76 - ESTADO DE SERGIPE                      

              BANCO : 001    AGENCIA : 3611     CONTA CORRENTE : 7005X          

  DOCUMENTO ORIGEM  : 530012/00001/2019TF000072   SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP     

  NUMERO BANCARIO   : 001740107-0    RT000017  PROCESSO : 59052.002893/2019-83  

                                                  VALOR :             315.638,40

                                                                                

  IDENT. TRANSFER.  :                                                           

  OBSERVACAO                                          DATA SAQUE BACEN: 24/04/19

  LIBERAçãO DA TRANSFERêNCIA LEGAL 17/2019.                                     

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                    CONTINUA ...

  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    

                                                                                

                                                                                

  __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_______________

  25/04/19  15:02  M06990F4                            USUARIO : LAERCIO        

  DATA EMISSAO      : 24Abr19 TIPO OB: 12              NUMERO  : 2019OB800080   

  UG/GESTAO EMITENTE: 530012 / 00001 - SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL - SED

              BANCO : 001    AGENCIA : 1607     CONTA CORRENTE : 997380632      

  FAVORECIDO        : 13128798/0039-76 - ESTADO DE SERGIPE                      

              BANCO : 001    AGENCIA : 3611     CONTA CORRENTE : 7005X          

                                                  VALOR :             315.638,40

  L  EVENTO            INSCRICAO           CLAS.CONT CLAS.ORC              VALOR

  01 401027 2019NE000040400                          33304147                   

            697113                                                    315.638,40

  02 531006 2019NE000040                   218910500                            

            697113                                                    315.638,40

  03 561602 0100000000400C                                                      

                                                                      315.638,40

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

  LANCADO POR : 53444124600 -  ALEXANDRE         UG : 530012   24Abr19   16:02  

  PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                             

                                                                                

                                                                                



1.  

2.  

3.  

4.  

Senhor responsável pela solicitação de recursos federais,

 

Em referência à solicitação de recursos financeiros federais para resposta a desastre, informa-se a emissão de Ordem 
:Bancária - OB, conforme as informações abaixo

Processo nº 59052.002893/2019-83

Protocolo RES-SE-2804102-20190214-01

Termo de Compromisso (TC) TRANSF LEGAO 17/2019

Empenho 2019NE000040

Valor empenhado (R$) 315.638,40

Transferência Financeira 315.638,40 OB: 2019OB800080, de 24/04/2019

Objeto
Metas/Itens aprovados Valor (R$)

Contratação de Caminhão pipa para transporte de água com fins de 
dessedentação humana.

315.638,40

Fim da Vigência 08/09/2019

Frisa-se que , os recursos repassados destinam-se exclusivamente à execução do objeto descrito no quadro acima
conforme aprovação da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil - SEDEC.
A solicitação de parcela subsequente deverá ser feita por meio do S2ID com a Prestação de Contas Parcial (e o 
Extrato Bancário). Com vistas a evitar a descontinuidade das ações, sugere-se que a solicitação seja enviada 
à SEDEC quando os recursos liberados atingirem 80% da execução.
O repasse e a execução dos recursos federais para resposta a desastre (transferência obrigatória) têm como referências 
legais as seguintes normas: Leis 12.608/2012; Lei nº 12.340/2010; Lei 8.666/1993; Decreto nº 7.257/2010; e Portaria MI nº 
607/2011, dentre outras. Destacam-se os termos legais abaixo.

Decreto nº 7.257/2010 Art. 11.  A utilização dos recursos transferidos nos termos dos arts. 9º e 10º pelo ente beneficiário está 
vinculada exclusivamente à execução das ações previstas neste Decreto, além das especificadas pelo Ministério da Integração 
Nacional quando da liberação dos recursos. [...]

2º  A utilização dos recursos em desconformidade com as ações especificadas pelo Ministério da Integração 
Nacional acarretará ao órgão ou entidade do Estado, Distrito Federal ou Município beneficiário a obrigação de 

.devolvê-los devidamente atualizados, conforme legislação aplicável

 

Lei nº 12.340/2010 Art. 5º-A. Constatadas, a qualquer tempo, nas ações de prevenção, de resposta e de recuperação, a presença 
de vícios nos documentos apresentados, a inexistência de risco de desastre, da situação de emergência ou do estado de 
calamidade pública declarados ou a inexecução do objeto, o ato administrativo que tenha autorizado a realização da transferência 
obrigatória perderá seus efeitos, ficando o ente beneficiário obrigado a devolver os valores repassados devidamente 

.atualizados

Parágrafo único.  Sem prejuízo do disposto no caput, ocorrendo indícios de falsificação de documentos pelo ente federado, 
deverão ser notificados o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual respectivo, para adoção das providências 
cabíveis. (grifo nosso)



5.  

6.  

7.  

8.  

Diante dos princípios da transparência e publicidade, as ações de resposta à população afetada por desastres, 
desenvolvidas com recursos federais, devem ser amplamente divulgadas pelos entes federados beneficiários
, inclusive por meio de portal na internet, destacando o objeto pactuado com a União, os valores envolvidos, empresas 
contratadas, estágio de execução e o alcance da finalidade de atendimento à população afetada pelo desastre que motivou 
a liberação dos recursos federais.
Demanda excepcional para alterar metas aprovadas e prazos depende de formalização motivada e de autorização da 

. Em caso de necessidade de prorrogação de vigência, a solicitação deverá ser enviada com antecedência mínima SEDEC
de . 30 dias do Fim da Vigência
Os recursos empenhados devem ser executados até o fim da vigência do Termo de Compromisso. Na ocasião de 
haver saldo remanescente, o mesmo deve ser devolvido, por meio de GRU, conforme orientações contidas no site 

. http://www.mi.gov.br/web/guest/defesa-civil/prestacao-de-contas
Por fim, a  deve ser enviada à SEDEC/MI, prestação de contas final em até 30 dias a contar do fim de vigência ou da 

.conclusão da execução dos recursos (o que ocorrer primeiro), via S2ID

 

Atenciosamente,

Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres - CENAD
Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil
Ministério da Integração Nacional
(61)2034-4600

Atenciosamente, S2ID - Sistema Integrado de Informações sobre desastre



SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC

1. IDENTIFICAÇÃO
Executor: Período:

Moita Bonita 12/03/2019 a 07/09/2019

2. DADOS DA EXECUÇÃO

Meta Item
Situação

Início 
Real

Valor 
Gasto 
(R$)

ObservaçõesNão 
Iniciada

Em 
execução

Concluída

1 - Contratação de Caminhão pipa para transporte de água com 
fins de dessedentação humana.

Moita 
Bonita

0,00 Recurso não 
utilizado

Tomar do 
Geru

0,00 Recurso não 
utilizado

Total R$ 0,00  

Relatório de Execução Físico-Financeira



SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC

1. DADOS DO DEMONSTRATIVO
Unidade executora Termo de compromisso nº:

Moita Bonita 017/2019

RECURSOS TRANSFERIDOS + RENDIMENTOS (R$) GASTOS REALIZADOS + SALDO A DEVOLVER (R$)
Transferência obrigatória

R$ 315.638,40
Gastos realizados

R$ 0,00

Rendimentos
R$ 1.011,15 

Valor a restituir
R$ 316.649,55

Total Total

R$ 316.649,55 R$ 316.649,55

Demonstrativo da Receita e Despesa
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