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Convênio que entrê si cêlebrâm a COMPANHIA DE

DESENVOTVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO Ê DO

PARÍ{AÍBA - CODEVAST E O MUNICÍPIO DE SÃO EERNARDO,

na forma abaixo
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VISTO:

cv Ne 8.474,00/2019
srcoNV Ne 897352

JOAO IGOR,' Assinadodeforma

vtEtRA ,ilãi'li,"Ái"*
CARVALHO: cARVALHoto2ss

oo2s 5 1 633 7'§lil,: ru,r,r.r,
I t 9:3ó:12 -03'oo'

A coMpairHta DE DEsEtúvotvtME {Ío oos vAtEs Do sÃo FRA[crsco E Do PARI{AÍBA -
Coderaí empresa públicâ federal cuia criação foi autorizada Fla Lei ne 6.088, de 16.07.1974, entidadê

integrante da AdministÍação Públicâ lndireta (art. 4e, ll, "b", do DecÍeto-Lei ne 200, de 25.02.19671, vinculada

ao Ministério da litegração Nâcional nos teÍmos do Dêcreto ne 6.129, de 20.06.2007, inscrita no CNPJ sob

ne 00.399.857/0001'26, com sede no SGAN, Quadra 601, Lote l, Edificio Deputado Manoêl Novaet CÊP 70830-

9o1 Brasília (DF), doravânte denominâdâ CONCEDEI|TE, por meio de 8! Superintendência Regional, situâda na

Rua Alexandre Mourâ, 25, Centro, em São Luís (MA), neste ato representada por seu Superintendente

Regional, ,oÃo FRANCTSCO 

'ONES 
fORTES BRÂGA, brâsileirô, portâdôr de idêntidade ne 166229620014

GEJUSP-MA e do CPF n! 206.958.453-49, e o MU rcÍPlO DE SÃO BERÍ{ARDO. MA, pessoa iuÍídica de direito

público interno, inscrita no CNPJ sob o ne 06.125.389/m01-88, com sedê ne PRÂCA BERNAROO COELHO DE

AIMEIDA, 863, centro, cEP: 65.550{00, Município de São Bemardo - MA, doÍavânte simplesmente

denominado CO VENENTE, neste ato representado por seu Prefeito IOÃo EOR vlElRA cARvAtllo, brasilerro,

portador do CPF ng @2.591.633-71, Íesidente e domiciliado na Rua celestino Câmãrâ, 155, Cêntro, cEP:

65.560-000, Município de são BemaÍdo - MÀ resolvem celebrar o presente convênio, cadastrado no Sistema

dê Gestão de Convêíiios e Côntrãtos dê Repãsse - SICONV rob ne 897362/2019, de acordo com a âutorizâção

expressa nâ RESOTUçÃO REGIOÍ{AL Ns 447 DO @MríÊ DE GESTÃO EXECUTIVA DA 8. SR DA CODEVASF,

datada em 27 de dezêmbío de 2019, constante no pÍocêieo âdministrativo nr 59580.o012!f/2019-15, quê

será regido pelas disposiçôês contidas na Lei ne 8.666, de 21.06.1993, no que couber, esiando sureito ainda ao

Decíeto ne 6.170, de 25.07.2007, e alterações posteriores, aô Decreto ne 93.872, de 23.12.1986 e à PortaÍia

lnterministerial MPOG/MF/CGU ns 424, de 30.12.2016, e altêrâções posterioÍês, mediante as cláusulas e

condições sêguintes:

r. cúusutA PRTMEtRA - Do oBrETo

O presentê convêniô tem por objeto a Paümentação Asfáltica no município de são Bernâídô,/MA, conÍorme

Plano de Trabalho devidamente inserido e apÍovado no SICONV, e constante no processo administrativo ne

59580.00f233/2019-15, que intetra o pÍesente instrumento indêpendêntemêntê dê trênscrição.
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2. cúusur.A sEcur{pA - po prA o pE TRASALHo

Para alcance do objetivo pactuado, os partícipes obrigam-sê

ITODAL IDADE t'

VISTO:

pelo (e) CONVENENTE e aprovado pelà CONCEDENTE, que passa a fazer parte integrante deste instrumento,

independentemente de transcrição.

2.1. As obras, serviços ou aquisições objêtô dêste convênio serão executados nâs condiçõês constantes do

Plano de Trabãlho, nôs termos do proiêto básico, contendo os elemêntos que dispóem o inciso lX do an. 6e da

lei ne 8.666, de 21.06.1993, e o inciso xxvll do §1e do art. 1s da Portaria lntêrministerial MPOG/MF/CGU ne

42412076.

3. cúusurATERcEtRA - oÂ vtcÊ ctA

O prazo dê exêcução do objeto do presente convênio é de 60 ísessental m6ês. coítâdos a partir da \-
data de sua assinatura, podendo seÍ prorrogado nos termos do art. 57 da Lei 8,666/93.

3.1. Nos termos do art. 36 da Portaria lnterministerial MPOG/MF/CGU ne 42412016, câso seia necessáÍio

alterar o convênio, o convenente dêve apresentar sua proposta em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do

término de suâ yigência, sob pena de indeÍerimento do pedido.

e. cúusuu ouanra - oo EDÀ FONTE DE REcuRsos

O valoÍ global do convênio pÍoposto é de R$ 5,736.íXr0dt (dnco mlhõGs, setêoentos e tÍiâtâ ê rÊ13

mil reais) com recursos alocados do seguinle modo:

a) RS 5.730.000,00 Íchco milhõcs, scte€ÊÍrtos e tÍinta mil rÊalsl correspondentes à participação

Íinanceira dâ CoDEVASF, corrêndo as despesas à conta do (sI Programa (s) de Trabalho ne (s)

15.451.2054.1D73.0001, consoante 3 Notô (sl de Empenho nr (S)2O19NEEOO153, emltida (s) em

30112120t9.

b) RS 6,000,00 (sê13 mll rcaisl refeÍentes à contrapartida do (a) convenente.

4-1. Os valores a cargo da CONCEDENÍE serão liberados de acordo com o cronograma de dêsembolso

constônte do Plano de Trabalho.

4.2. A contÍapartida deyerá ser depositada na conta bancáÍia especíÍica do convênio, em conformidade com os

prazos estabelecidos no cronograma de dêsembolso,

5. CúUSUTA QUIÍ{TA. OAS OBRIGÀCõES DOS PARíqPES

Como forma mútua de coopêração na execução do obieto preüsto na çláusula primeiÍa, são

obrigações dos partícipes, sem pÍêjuízos de outros encargos assumidas neste instrumento, ou dêvidos por

força de lei ou ato normâtivo:

5.1. Compete à COÍ{CEDErTE:

a) tÍansfêrir os recursos financeiros previstos no plano de trabalho;

b) assessorar a execução técnica dos trabalhos e os pÍocedimentos licitatórios, no que coubêr;

no
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monitoraÍ e âcompanhar a conformidadê fÍsica ê financeira durante a execução, além da avaliação da

execução física e dos resultados, do objeto conveniado;

pronogar "de oÍicio" o prazo de vigência do presentê instrumento antes do seu lérmino, nos casos

previstos no § 3e, conforme disposto no aÍt. 27, Vt da Portaria tnterministerial MPOG/MF/CGU ns

azfilZOL6;

Analisar os pleitos de pronogação considerdndo a previsão do § § 3e,4s do art.27 da Portaria

lnterministerial MPOGIMFICGI) ts 42412016. abaixo transcritos:

e,1. Os prezos de vigência de que trata o inciso V do caput poderão, excepcionalmente, ser

proírogados:

| - no caso de atraso de liberação de parcelas pêlo concedente ou mandatáÍia;

ll - em havendo a paralisação ou o atraso da execução por determinação iudicial.

recomendaÉo ou determinaçáo de óÍgãos de controle ou em razão dê caso fortuito, Íorça

meior ou interferências imprevistas; ou

lll - desde que devidamente justificado pêlo convenente e aceito pelo concedente ou

mandatária, nos casos em que o obieto do instrumento seja voltado para:

a) aquisrção de equipamentos que exijam âdequação ou outío aspecto que venha

retaídar a entíegâ do bem; oü

b) execução de ôbÍas que não pudeÍam seÍ iniciadas ou quÊ foram paralisadas por

eventos climáticos que retârdâram à execução.

e.2. A prorrogação de que trata o § 3e deveíá ser competívei com o p€ríodo em que howê o atraso e

deveÍá sêr vlável pãra conclusão do objeto pactuado.

comunicar ao(à) CONVENENTE e ao cheÍÊ do Poder Executivo (governadoí ou prêfeito) do ente

beneficiário do convênio qualquer situâção de irregularidade rêlâtiva à prestação de contas do uso dos

recursos envolvidos que motive suspensão ou impedimento de liberação de novas parcelas;

vériíicâr ã rêàlização do píoçedimênto lichatóÍio pelo CONVENENTE, êtendo-se à documentação ôo

que tange: à contemporaneidâde do certame; aos pÍêços do licitante vencedor e sua compatibilidede

com os preços de referência; ao íespectivo enquadramento dô objeto conveniado com o efetívamente

licitado; €, ao Íornecimento pelo COIWENENTE de declaràçàô expressa firmada por Íêpresentante

legal do órgão ou entidade convenente, ou re8istro no SICONV que a substilua, atestando o

atendimento às disposiçóes legais aplicáveis, conforme prevê o art. 6e, ll, "d" da Portaria

lnterministeíial MPo G/MFlccu ne 42412016';,

comunicar ao CONVENENTE a aprovação de seu processo licitalório por meio de correspondência

oficial;

comunicâr às Câmaras Municipais e Assembleias Legislativas dâ assinatura do teÍmo e da liberação dê

recuÍsos financeiros, no pra.o de 2 (dois) dias útêis, contãdo da data da liberação, em conformidade

com a Lei ne 9.452, de 20 de março dê 1997;

\at-)
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acompanhar, avâliar e aferir a exêcuÉo do objeto pectuado, assim como verificaÍ a regular apllcâção

das parcelas de recursos, condicionendo suâ liberação ao cumpÍimento de mêtas previamente

estabelecidas;

analisar ê manifestar-se acerca da Êxecução fí5ica e Íinancêira do obieto pactuado;

notificaÍ o CONVENENÍE, quando não apÍesentada â pÍestação de contas dos recursos aplicados ou

constatada a má aplicação dos rêcursos públicos transferidos, e instauÍar, se for o cãso, â compêtente

Íomada de Contes Especial.

AnalisaÍ e verificar se se encontÍa preenúida a previsão do art. 50-A da Portaria Regulamentadora

que dispf)ê quando o objeto ênvolver a aguisição dê equipamentos ou a execuÉo de custeio, em

casos devidamente justificados pelo convenente e aceitos pelo concedentê, poderá ser aceito:

l- licitação íealizada antes de essinatura do instrumento, desde quê:a) fique demonstÍado que a

contrateção é e@nomicamente mais vantajosa para o convenente, se comparada com a reâlização de

uma novâ licitação;

b) a licitação tenha se8uido as regías estabelecidas na legislàção especiÍica de que tÍatâ o arl 49,

inclusive quanto à obíigetoriedade da existência de previsão de recursos orçamentários que

assegurassêm o pegamento das obrigaÉes decorrentes de serviços a sêrem execulados; e

c) o obieto de licitação guarde compatibilidade com o obiêto do instrumênto, cârecterizado no plano

de trabalho, sendo vedada â utilização de objetos genéricos ou indefinidos;

ll - adesão à atâ de retistro de píeços, mesmo que o registro tenha sido homologado em data anterioí

ao início da ügência do instrumento, dêsde que:

â)a ata ésteja vig€nte;

b) â ata permita motivadamênte a adesão;

c) íique demonstrado que a adesão é mais vantaiosa para o convenente, se comparada com a

realização de uma nova licitação; e

d) a especificação dos itens a s€rem edquiridos esteiâ de acordo com o plano de tÍabalho âprovado; €

lll - contrato celebrado em data anterior ao início da vigência do instrumento, desde quê:

a) a licitação tenhâ seguido as regras estabelecidas na legislação especifica de que trata o art.49,

inclusive quanto à obrigatoriedade da existência dê pÍevisão de recursos oÍçamentários que

assegurâssem o pagâmênlo das obrigações dêcorrêntes do processo licitatório;

b) o contrato esteia vigente;

c) fique demonstrado que o aproveitamento do contrato é economicamente mais vantôioso para o

convenehte, se compârado com a realização de uma nova licitação; e

d) a empresa vencedora da licitação venha mantendo, durante e execução do contrato, todas âs

condições de habilitaçâo e qualificâção exigidas na licitação.

Parágrafo único. Nos casos de que trata o caput:

| - somênte serão aceitas as despesas que ocorrerêm durânte o período de vigêncla do instrumento de

MinistéÍio do Dêreívolvimênto RcSlonel - MDi
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ll - a liberação dos rêcursos está condicionadâ à conclusão da ânálise técnicâ é ao aceite do processo

licitalório Éelo concêdente ou mandatária, em atenção ao disposto no inciso ll do câput do art. 41.

S.2. Comoàtê àoÍà} COITVENEHTE:

d)

encaminhâÍ à CONCEDENTÉ suas propostâs ou planos de trabalhôs, na íoÍma e prazos estabelecidos;

definir por etapa, ou tase, a foÍma de execuÉo, direta ou indiÍeta, do objeto aiustado;

elaborar os projetos técnicos relacionâdos ao objeto pactuado, rêunir toda documentação .iurídica e

institucionâl necessária à celebÍação do instrumento, de acordo com os noÍmetivos do pÍograma, bem

como apÍesentar documentos de titulaÍidade dominiel da áÍea de intervenção, licenças ê aprovâçôes

de projetos emitidos pelo ór8ão ambiental competente, órgão ou entidâde da esfera municipal,

estadual, distrital ou federal e concessionárias de serviços públicos, conforme o caso, ê nos termos da

legislação aplicável;

executar € fiscallzar os trabalhos necessários à consecuÉo do obieto pactuado no instrumênto,

observendo prazos e custos, desigôando pÍofissional habilitado no locel da intervenção cofi a

Íespectiva AnotâÉo de Responsabilidade Técnica - ART,

asse8urar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos é da execução dos produtos e

serviçôs estabelêaidos nos instruÍnêntos, em cônformidade com as normas brasilêiras e os normativos

dos programas, ações ê etividades, dêterminando a coÍreção de vicios que possàm compromêter a

fruição do beneÍicio pela população benêficiária, quando detÊctados pelo concêdente, mandatáÍia ou

pelos órgãos de controle;

selecionar as áreas de iôtervenção e os beneficiários finais em conformidade com as direlrizes

estabelêcidas pelo cóncedente ou mandatária, podendo êstabelecer outres qüe busquem refletií

situações dê vulnerabilidâde econômica e socral, informando eo concedente ou a mandâtária sêmpre

que houver alterações;

realizâr, sob sua inteirã responsabilidade, sempíe quê optàr pelâ execução indirêta de obras e

servi@s, o píocesso licitatóriô nos têrmos da Lei ns 8.656, dê 1993, e demais normas pertinentes à

mâtéíia, âssegurando a corrêçáo dos procedimentos legais, a suÍiciência do projeto básico, da planilha

orçamêntária discÍiminativa dô percentual de Encargos Sociais e de Eoniticâção e Despêsas lndlretas -

BDI utilizados, cada qual com o respêctivo detalhâmento dê sua composição, por item de orçamento

ou coniunto deles, além da disponibilização da contrapaÍtida, quando fôr o caso;

apresentar dêclaração expressa firmada poÍ representantê lêgal do órgão ou êntidade convenente, ou

registro no SlcoNV quê a substitua, âtestando o atêndimento às disposições legais âplicáveis ao

procedimento licitatório;

exeÍcer, na qualidade de côntÍatante, a fiscalização sobÍe o contíato administrativo de execução ou

fornecimento - CÍEF;

estimulâr a participação dos beneficiários finais ne êlâboração ê implementâção do objeto do

instrumento, bem como na manutenção do patrimônio terâdo por estes investimentos;

e)

a)

b)

c)
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VISTO:

k) notiÍicar os partidos políticos, os sandicatos de tÍabalhadores e as entidades ernpresariais com sede no

ente, quando ocorrer a liberaÉo de recuÍsos financeiros, como forma de incÍementar o contÍole

social, conforme consa8rado pela Lei n§ 9.452, d€ 1997, facultada a notificação por meio eletrônico;

l) operar, manter e conservaÍ adequadamente o patrlmônio público gerado pelos investimentos

decorrentes do instrumento;

m) prestar contas dos recursos transferidos pele cONcEDENTE;

n) fornecer à CONCEDENTE, a gualquer tempo, iníoÍmações sobre as ações desenvolvidas para viabillzar

o acompanhamento e avaliação do processo;

o) prever no edital de ticitação e no CTEF que a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e

seíviços executados ou fornecidos é da empresa contratada para eía finalidadê, inclusive a pÍomoção

de readequaçõês, sempre que detestedas impropriedades que possam c6mprometer a consecução do

obieto ajustado;

p) reâlizâr no SICONV os atos e os procedimêntos relativos à formalização, execução, acompanhamento,

prestação de contâs;

q) instaurar processo administrativo apuratóÍio, inclusive procêsso edministrativo discipliner, quando

constatado o desüo ou malversação de recuÍsos públicos, irregularidadê na execução do contÍato ou

gestão financêira do instrumento, comunicando o fato à CONCEDENIÊ;

r) re8istrar no SlCONv o extrato do edltal de licitação, o prêço estimado pela Administração Pública para

a execução do serviço e a proposta de preço total oÍertada poÍ cada licitante com a sua respectivâ

inscÍição no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicãs - CNPJ, o termo de homologação e adjudicação, o

extíato do CTEF ê seus respectivos aditivos, a AnotaÉo de Responsâbilidade Técnicâ - ARÍ dos

projetos, dos executores e da fiscaliração de obrâs, e os boletins de medições;

s) manter um canal de comunicaÉo efetivo, ao qual se daÍá ampla publicidade, pôra o íecebimento pela

União de manifestações dos cidadãos relacionadas ao convênio, possibilitando o reSiíro de

sugestóes, elogios,solicitações, reclamações e denúnciâs;

t) qüando o objeto do instÍumento se ÍeferiÍ à execução de obras dê êngênhària, incluiÍ nãs placas ê

adesivos indicrtiyos das obras informação sobre canal para o registÍo de denúncias, reclâmâções e

elogios, confoÍme previsto no'Manual de Uso da Marcâ do Govemo Federal - Obras' da §ecÍetaria de

Comunicação Social da Prêsidência da República;

u) cumprir as noÍmas do DecÍetô n0 7.983, de 08/0412013, nas licitaçôes que realizar paÍa a contratação

de obras ou serviços de engâihâria com os recursos transíeridos pela União;

v) comprovar o pa8amento do píoieto básico ou erecutivo, quando este for meta prevista no plano de

trabalho, como condição para a libeÍação da segunda pârcêla;

w) somente âd.iudicar o objeto licitatório empíeendido para consecução do convênio após a Codevasf teÍ

dêÍerido/aptovado o certame, que será comunicâdo através de corÍespondência oÍiciâl do

CONCEDENTE;
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x) somente dar a ordem de serviço para a realização do objeto conveniedo quando houver a libeíação da

primeira paÍcêla dos rêcursos dêste convênio pelo CONCEDENTE, nos termos prêvistos no plano de

trabalho.

y) Atentar e cumpriÍ, conforme preüsto no art. 50 da Portaria Regulamentado:

y.1. Os editais de liciteçãó pâra consêcução do objeto conveniado serão publicados após a assinatura

do respectivo instrumento.

§ 19 Nos convênios ou contratos de repasse voltados para a execução de obras, a publiceção dos

editais de licitação para execução do obleto Íicará condiEionada, também, à emissão do laudo de

ânálise técnica pelo concêdente ou mandatária,

§ 2e À publicação dos extratos dos editais de licitação deverá observar as disposições da

legislação específica aplicáwl ao respectivo pro€esso licitatório, obs€rvado o disposto no art. 49.

§ 39 O prazo para início do procedimento licitatório será de até sessenta diâs e poderá ser

prorrogado uma únicâ vez, desdê que motivado pelo convenente ê aceito pelo concedente ou

mandatária. (lncluído pele PortaÍia lnterminsiterial n! 558, de 10 de outubro d€ 2019)

§ 4e O prazo de que trata o § 3e será contâdo:

I - da data de assinatura, em instÍumêntos cêlebrados sem cláusulâ suspensiva; ou

ll - do âceite do termo dê Íeferência ou da emissão do leudo de análjse técnicâ, em instrumentos

cêlêbrados com cláusula suspensiva.

5.3. Quando o(a) CONVENENTE se trâtar de consoÍcio público (conforme Lêi nq 11.107, de 06.04.20051, os

entês que o constituírem são solidariamente responsáveis pelas obÍi8açóes e encaígos assumidos neste

instrumênto, ou dêvidos por forçâ de lei ou ato normativo.

6, CúUSUIA SSOA - DAS COÍ{DUÍAs VEDADAS

É vedada, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente, a prática das seguintes

e I Procetso ne 595E0.001233/2019 15
Rubrica: féi

condutâs:

b)

c)

e)

d)

Íealizar despesas a título de taxa de admlnistração, dê gerência ou similar;

pagar, a qualquer título, seÍvidoÍ ou empÍe8àdo público, integrante do quadro de pessoal de

órgão ou entidade públicá da Adminhtração Diretô ou lndiíeta, poÍ serviços de consultoria ou

assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas em leis especíÍicas ê na Lei de Diretrizes

Orçameotária;

âlterar o objêto do convênio, exceto no caso de ampliação da execução do objêto pactuado ou

para rêdução ou exclusão dê meta, sem prejuízo da funcionalidade do obieto contratado;

utilizâr, einda que em caráter ern€rgencial, o§ recursos paía finalidade diversa da estabelecída

neste instrumento, íessãlvâdo o custeio dâ implemêntação dâ5 medidâs de preservação

ambiental inerentes às obras constantes do Plano de TÍabalho, quando ÍoÍ o caso;

realizar de despesàs em data anteÍior à vi8ência dêste instÍumento;

7
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f) efetuar pagamênto em data posterior à vigência dest€ instrumefito, salvo se expressamente

autorizada pela âutoridâde competente dâ CONCEDENTE e desde que o fato gerador da despesâ

tenha ocorrido durante a vigência do presente instrumento;

g) realizaÍ despesas com taxas bancárias, multas, iuÍos ou correção monetária, inclusive referentes a

pâgámentos ou recolhimentos fora dos pÍazos, exceto, no que se refere às multas, se decorrentes

de atraso na transferência de recursos pela CONCEDENTE, e desde que os pÍazos para pagamento

e os percentuâis seiam os mesmos ôplicados no mercado;

h) transfeÍiÍ Íecursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades congêneres,

excêto para cÍeches e escolas parâ o âtêndimento pré-escolar;

i) realizar despêsâs com publicidade, sâlvo a de caráter educalivo, informâtivo otl de orientâção

social, da qual não constem nomes, sÍmbolos ou ima8ens que câracterizem promoção pessoal e

dêsde quê preústas no Plano de Trabalho; \_
j) executeÍ, dar oÍdem de serviço ou contratar o obr€to convênlado sem pÍévla anuêncla da

Codsaí.

7. CúUSULA SÉNMA - DÁ PUBUCIDADÉ

como côndição de eficácia dêstê convênio, a CONCEDENÍE providênciará a sua publicação, poí

extrato, no Diário Oficiãl da União, no prazo de até 20 (vintê) dias a contar de sua âssinatuÍa, nos teímos do

aít. 32, da portâria lnterministerial MPOGIMqICGU Íe 42411016.

7.1. Aos atos de celebração, alteração, liberação de recursos, acompanhamento da execução e a prestâção de

contas deste convênio será dade publicidade em sítio eletrônico BpecíÍico denominado Portal dos convênios.

7.2. A CONCEDENTE notiÍicará, facultada a comunicação por melo eletrônico, no prâzo de âté 10 (dez) dias, a

celêbração do instrumento à Assembleia Legislativa ou à Cámara Legislativa ou à Câmara Municipal do

CONVENENTE, conforme o caso.

7.2.1. No caso de liberação de recursos, o prazo pâra notificação, facultada a comunicãção por meio eletrônico,

será de 2 (dois) dias úteis.

7.3. A CONVÉNENÍE deverá dar ciência da celebração do instrumento ao conselho local ou instânciâ de

controlê social da área vinculada ao programa de govÊÍno que originou a tÍansferência, quando houver.

7.4. Êm nênhuma hipótese, e êm qualqueÍ têmpo, sêrá permitide e diwlBação des ações e resultados advindos

deste convênio, por alguma das partes, sem citar explicitamentê a participaÉo em igual destaque, da outra,

sob pêne de rescisão e imediatâ retratação da infração cometida, obsêrvadas as prescÍições do § 1s do art. 37

da constituição Federal.

7.4.1. Fica vedado aos partícipes utili2ar nos emp.eendimentos rerultantes destê convênio, nomes, símbolos ou

imâgens que caracterizem promoção pessoal dê âutoridadês ou servidoÍÊs públlcos.

t, cúusurÂ olTAvA - pA ÂtTERAcÃo

Este convênio podeÍá sêr âltêredo mêdiante proposte, devidamente formalizada e iustificâdâ, a sêr

apresêntada à CONCEDENTE em, no mínimo, 60 (sessenta) dias antes do támino de sua vigência, vedâda a

8
www.codelÍaí.tov.br

l

q



Nc

o. ,)rq
, ú ne 59580.0O1233/2o1s 15.gbricê

M

Com0anhia de De$nvolüírento do3 Velê. do 5ão rf nEbco e do Pdríiíb. - CODCVASF

Ea s0p€íintendênciâ Retional - 6r SR

altêrôção do objeto ôprovado, observado o disposto no art. 36 da Portaria lnterministerial MPOG/MF/CGU ne

42412016.

9. cúusutÁ o A - DA uEEnAcÃo Dos REcuRsos

9.1. A libereção de recursos obedeceíá ao cronoSrama de desembolso previslo no Piano de Trabalho e

tuardará consonância com as metas e Íases ou etapâs dê execução do obieto do instrumento e observará o art.

41dâ Portariâ lnteÍministerial MPOG/Mt{CGU ne 42412016 e aplicáveis.

9.2. Para líberação das parcelas, devem ser cumpridas as condicionanles abaixo:

a) A lib€ração da primeirâ parcela ou parcela única ficaíá condiclonâde à conclusão da análise tecnica e ao

aceiie rlo processo licitatório pelo concedente ou mandaüfuia;

b) A liberação das demais parcelas, está condicionada a execução de no mÍnimo 70% (setenta por cento! das

paícelas liberedes anteriormente;

cl A conta corrente específica será nomeada fazendo-se menção ao instrumento pactuado e deverá ser

registrêda com o númêro de inscrição no CNPJ do órgão ou da êntidâde convenentê ou da unidade executora.

d) compÍoveção do apone dâ contÍapanida pactuada que, se financeira, deverá ser depositada na conta

bancária específica do instrumento em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de

desêmbolso;

e) Sltuação ÍegulaÍ com a execução do plano de trebalho, com execução dê no mínimo 70% (setenta por cento)

das parcelas liberadas antêrioÍmente;

f) A transferência dos rêcursos fice condicionada à edimplência ,unto eo CAUC, conforme art. 78, § 1oe da Lei

13.70712018 - tDO 2019, caso tenhâ sido veriÍicada a referida hipótese na assinatuÍa do instrumento; Em

sendo constatado que nã assinatura o Municipio êstava adimplente no CAUC, não se aplica a condicionante;

9.3. Os Íecursos serão depositâdos e geridos na conta bancária específica do convênio, constãnte no Plano de

Trabalho, e, enquanto não empÍegados na 5ua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados:

a) em cademeta de poupança de instituição ÍinânceiÍa pública fedêrel, sê e previsão de seu uso for

i8uôl gu supeÍior a um mês; e

bI êm ,undo de aplicaÉo financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreâda em

título da dívida pública, quando sua utilização estivêÍ prevista paÍe prazos menores.

9.4. Quando da condusão, denúnciâ, rêscisão ou extinção do instrumento, os íendimentos das aplicições

financeiras deverão seÍ devolvidos à CONCEDENTE, obsêrvada a propoÍcionalidâde.

9.5. As receitas oriundas dos rendimentos da aplicação no meÍcôdo financeiro não poderão ser computadas

como contrapartidâ devida pelo(a) CONVENENTE.

9.6, os racrrrsos do presente convênio restãrão suspêlrsos mquanto não for(em) implementada(s) a(s|

setulntels) condição(õcsl:

al Proieto de EngênhaÍlâ, âcompânhado de ART/CREA do eneenheiro rê3ponsável pêlâ elaboração do

proleto especÍfico, designando a obíâ obiêto do convênlo, consoadê disposiçõ€s dos arts. lc e 29, da Lêi ng

6.496, de 07.L2.Lg77 e da Ê*olr4ão CONFGA ne 425, de 18.12,19í18, por sê rêferir à execução de proietos de

obras ê sêMços dc errgenhariâ (itêm 9.2.19 do A.órdão ne 463/2004.TCU-PIenário) e a indicaÉ do
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reprrêsentante da convenente responsáve, pelo â@mpanhamento e fis€aliração da êxecüção do obreto do

convênio â ser celebrado {td n. 8.666/9r, aÍt.67 4c116l, com tua respectlva ARÍ;

b) Comprwqão do exercício pleno da proprledede do imóÀrel;

c) Llcença ambiêntâl prévio na íoÍma discipllnâdâ pelo COI{AMA.

9.4,1. A(sl pendêncla(sl edíente(sl deverá{aol ser sânada{sl até 30 de novembro do exercÍclo s€tulntr ao da

asslnãtura do instrumento na Sorma do art,21, §7r dc art. 24, §1t dâ PonaÍlâ lnterminkterlal

MPOG/MF/CGU ne 4241t0L6.

10. CúUSUI.A DEZ - DA CONTRATACÃO COM ÍERCCIROS

o(A) CoNVENENTE deve fazer incluir nos contratos celebrados à conta dos recursos do convênio

cláusula que obÍiBue o contratedo a conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa,

referentes ao objeto contratado, para os servidores da coNcEoENTE e dos órgãos de controle interno e

externo {art. 43 de Porteria hterministerlal MPo6/MF/CGU np 424120761.

10.1. O(A) CONVENENTE está obrigado(a) a obserrrar as disposições contidas na Lei Federal de licitações e

Contratos Administrâtivos e demais normas federais pertinentes ao assunto, quando da contratação de

terceiÍos.

10.1.1. Para âquisiÉo de bens e serviços comuns, será obritatório o uso da modalidade pregão, nos termos de

[ei ne 10.520, de L7.o7.2@2, e do rêgul3mênto previsto no DecÍeto ne 5.450, de 31.05.2005, sendo utilizâda

preferencialmente a sua forma eletrônica.

10.1.2. A inviabilidade da utilização do pregão na forma eletrônica deverá ser deúdamente justifiBda pela

autoridadê competente do(a) CONVENENTE.

10.1.3. As atâs e as informaçôes sobre os participântes ê respectivas propostas das licitações, bem como as

inÍormações refeÍentês às dispensas e inexigibilidâdês, deverão ser registradas pelo(a) CONVENENTE no

srcoNv,

11. CúUSUTA OÍ{ZE - DoS PAGAMEITIÍOS

Os Íecursos deverão ser mantidos na conta bâncária específica do convênio e somente poderão ser

utilizados pera pagamênto de despesas constantes do Plano de Trabalho ou parâ âplicação no mercado

financ€iro, nas hipóteses pÍevistas em lei ou na Portaria lnterministêrial MPOG/MF/CGU ne 424/20L6, no

capítulo lll, art. 52 e demais aplicáveis.

11.1. os pagamentos à conta do presente convênio deverão ser realizados exclusivamênte mediantÉ crédito na

conta bancáriâ dê titularidade dos fornecedoÍes e prestadores de serviços.

11.2. Antes da Íealização de cada pagamento, o(a) CONVENENTE incluiÍá no SICONV, no mínimo, as seguintes

informações:

a) a destinaÉo do recurso;

b) o nome e CNPJ ou cPF do fornêcedoÍ, quando for o câso;

c) o contrato a que se refere o pagamento rêalizâdo;

d) a mêta, etapa ou fase do Pleno de Trabalho relativa ao pegamento; e

el lnfoÍmação das ootas fiscais ou documentos contábeis.

CODTVA5FE}
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11.3. Excepcionalmentê, mediante mecanismo que pêrmita a identificâção pela instituição financeira

depositária, poderá ser realizado no decorrer da vigência do instrumento, um único pagamento por pessoa

física que não possua conta bencária, até o limite de RS 1.200,00 (um mil ê duzentos reais).

11.4. Para obras de engenharia com valor superior à RS 10.000.@0,00 (dêz milhões de reais) poderá haver

liberação do repàsse de recursos pâra pagamento de materiais ou êquipamentos postos em cânteiro, que

tênham peso sitniEcâtivo no orçamento da obra conforme disciplinado pela CONCEDENTE, desde que:

a) seja apresentado pelo convenente Termo de Fiel Depositárío;

b) e equisição de mateÍiais ou êquipamentos constitue etepa específica do plano de trabalho;

c) a aquisição destes tenha se dado por pÍocedimento llcitatório d'rstinto do da contralação de serviços de

engenharie ou, no ceso de única licitação:

c1) haja previsão no ato convocatório;

c.2) o percentualde 8Dl aplicado sobre os mateÍiais ôu equipamentos tenha sido menor que o praticado sobre

os serviços de enBênhâria;

c.3) haja justificãtivâ técnica e econômicâ para êssa foÍma dê pagamento;

c.4) o fornecedor apíesênte gerântia, como cârtã tiençâ bancáÍia ou instrumento congênere, no vâlor do

pàgamento pÍetendido; ê

d) hâja adequado armezênâmento e guàrda dos respectivos materiais e equipamentos postos em cãnteiÍo.

12, cúusuta DozE - po ÀcoMpAttHÂMEr{Ío E pÂ FrscÀLtzacÀo

A exêcução deste convênio será âcompanhada e fiscalizada de foÍmâ a garântir a regulâridêde dos

atos praticados e â plenâ execução do objeto, respondendo o(a) CONVENENTE pelos dânos causados a

terceiros, decorÍêntes de culpa ou dolo na execução do presente convênio, dêvendô sêr observâdo o Capltulo

lV, art. 53 dâ Portaria lnterministêrial MPOGIMFICGU ne 42412016 .

12.1. O(A) CONVÉNENTE obÍ8a-se a assêgurar o livre acesso dos servidores da CONCEDENÍE e os do controle

internô do Podêí Executívo Federal, bem como do TÍibunàl de Contas da União aos pÍocessos, documentos,

informações referentes à execução do presêntê convênio, bem como aos lgcais de execução do seu objêto.

12.2. A execução do convênio será acompanhada por um representante da CONCEDENÍE, especialmenle

dêsignado e registÍado no SICONV, que ânotârá êm registro próprio todas as ocoríênciâs relacionadas à

consecução do obiêto, adotândo as medidas necessárias à regulaÍização das falhas observãdâs.

12.2.1. A CONCEDENTE deverá Íegistrar no SICONV os atos de acompanhamento da execução do obieto,

conforme disposto no art.4e da Portarie lnlerministerial MPOG/Mt/CGU ne 424/2016,

12.3.2. A CONCEDENTE, no êxêrcício das atividades dê Íiscalização e acompanhàmênto dâ execução do objeto,

poderá:

a) valeÍ-se do ãpoio técnico dê terceiros;

b| delegar competência ou firmâr parceílas com outros órgãos ou entidades que se situem próxlmos

aô locâl dê aplicação dos recursos, com tâl finalidade; e

c) reorientar açõÊs e dêcidir quanto à aceitação de iustificativas sobre impropriedades identificâdas

:Hto*"""ot+ts
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12.3. No acompanhômento e Íiscâlizâção do obiêto seÍão verificados:

a) a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, nê forma da legislação aplicável;

b) a compatibilidade entrê ê êxecução do objeto, o que foi estabelecido no Plano de lrabalho, e os

desembolsos e pagamentos, conforme os úonogramas apÍesentados;

c) a regularidade das informações registÍadas pelo CONVENENTE no SlcoNV; e

d) o cumprimento dâs metas do Plano de Trâbalho nas condições estabelecidas.

12.4. A CONCEDENTE comunicârá ao(à) CONVENENTE e ao interveniente, quando houver, quaisqueÍ

irregularidades decorÍentes do uso dos recuÍsos ou outras pendências de ordêm técnica ou legal, e suspenderá

a liberação dos recuÍsos, fixando prâzo dê 45 {quaÍenta e cinco) diâs parâ saneamento ou âpresentação de

inÍormações e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual período.

12.4.1. Recebidos os êsclaÍecimentos e informaÉes solicitados, a CONCEDENTE dispoÍá do prãzo dê

45 (quarenta e cinco) dias para apreciá-los e decidiÍ quanto à aceitação das justificãtivas apresentadas, sendo

que a apreciação fora do prazo previsto não implica aceitação das ,ustificâtivâs apresentãdâs.

12.4.2. caso as JuíiÍicativês não sejam acatadas, a CONCEDENTE abriÍá prazo de 45 (quarenta e cinco) dias

para o convenente regularizar a pendência e, havêndo dano âo erário, deverá adotar as medidas necessárias ao

respectivo ressarciínênto.

12.5. A utilização dos recursos em desconformidade com o paduado no instrumento ênsejará obrigaçâo do

CONVENÊNTE devolvêlos devidamente atuali?ados, conforme exigido para a quitação de débitos paÍa com a

Fazenda Nacional, com base na vaÍiação da Íâxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -

SELIC, acumulada mênsalmente, até o último dia do mês ânterior ao da devolução dos recursos, acrescido esse

montânte de 1% (um por cento) no mês dê êÍetivação da devolução dos recursos à conta única do Tesouro.

12.6. Í{o5 têrmos do art. 54 da Portarla lntermlnlstêÍlâl MPOG/MF/CGU io 4Z4lmL6, â execução físics do

obreto pactuado será acompanhada pela COiaCEDEÍiTE, Eom nomctÉo dr um ÍBcel por OeteÍmlnação do

Superintendentê Reglonal e rêgistrado no SICOÍ{V, que Íará, no mínimo, três vlsitas à obre, para ílscâllzeção

em campo, além da avallafo técnica do proieto, bem como para:

â) Contâto com os responsávcls pclo convênlo ê pessoal pata aco rPanhamemo em @mpo;

b) RegistÍo ÍototÍáfico dos servieos, materials, placâs, pontos de reÍÊrêncla etc;

cl Gêorrêferênclamento dos locals de ereflÉo, caminhâmêntos etc;

d) contato com beneficiáÍios/comunldadê/produtores com ylstas ito l€lantamênto de informações e

nívêl dê salisfâção quanto eo objetlvo do atêndlmento.

13. C[ÁUSULA TREZE - DA GLOSA DE DESPE9AS

serão glosadas as despêsas porventura realizedas êm desâcordo com as Íinalidades dêste convênio e

as decorÍentes de multas, iuros ou corrêção monetária, reÍerentes a pagamênto ou recolhimento efetuados

fora do prazo
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14. cúusur.A ouAronzE - oA nEsflÍurcÃo Dos REcuRsos

O(A) CONVENENÍE comprometê-se a Íestituir à CONCEDENTE o valor tÍansferido, atualizado

mon€tariamente, desde a data do recebimento, acrescido de juros legais, nâ torma da letislação aplicável aos

débitos para a Fazenda Nâcional, nos casos previstos na Portaria lnteÍministerial MPOG/MFICGU ne 4241?016-

rs. cúusuLq outlzg - oa pnEsÍlcÃo oe coÍ{rÂs

15.1. A prestação de contas inicia-se concomitãntemente com a liberação da primeira parcêia dos recursos

financeiros que dewÉ ser registrada pelo CONCEDENTE no SICONV.

15.2. o registro e a veriÍicação da conformidade Íinanceirâ, parte integrante do processo de presteçâo dê

contas, deverão ser realizados durentê todo o período de execuÉo do instrumento, confoÍme disposto no aít.

56 da Portãria rêgulamentadora,

15.3. O prazo pera apÍesentação da prestâção de contas Íinal será de atê 60 (sessenta) dias após o

encerramento da vigência ou a conclusão da exêcução do objeto, o quê ocorrer primeiro.

15.4. Quando a prestação dê contas não foÍ encaminhada no prazo estabelecido no instrumento, ô

CONCEDENTE estabelecerá o pÍ3zo máximo de 45 (quarenla e cinco) dias para sua apresentação.

15.5. Câso o convênio em questgo não ienha havido qualquer execução fisicã, nem utilização dos recursos, o

recolhimento à conta única do Tesouro deverá ocorrer sem a incidência dos iuros de mora, sem prêiuízo dâ

Íestituição das recêitas obtides nas aplicaçôes financeiras realizadas.

15.6. Câbe ao represententê legal da entidade sêm fins lucrativos, ao prefeito e ao governador sucessoÍ prestar

contas dos recursos provenientes dê iÍrstÍumentos Íirmados p€los seus antecessores.

15.7. Na impossibilidadê de atendeí ao disposto no § 4a, deverá ser apresentado eo concedentê iustificativa

que demonstre o impedimento de prestar contas e as medidas adotadas para o resSuardo do patrimônio

público.

15.8.Se, ao término do prazo estabêlecido, o CONVENENTE não apresentaÍ a prestaÉo de contas nem devolver

os recursos, a CONCEDENTÊ re8istÍârá a inadimplência no SICONV por omissão do dever de prestar contas e

comunicará o fato ao ó.9ão de cofltabilidadê analítica â que estiver vinculado, parâ Íins de instauração dê

tomada de contas especial sob aquele argumênto e adoção de outras medidas para reparação do dano ao

eÍário, sob pena de rêsponsabilização solidáÍiâ.

15.9. Quando e impossibilidade dê prestar contas decoÍrer de ação ou ômissão do ântecessor, o novo

administradoí solicitârá ao concedentê a instauração dê tomâdê de contas especial.

15.10. Os saldos financeiros de recursos de repasse remanescêntes, inclusive os proven'rentes das receitas

obtidas nas aplicações financeiras realizadas, não utilizâdas no obi€to pactuado, serão devolvidos à Conta

Única do Tesouro, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do

instíumento, sob pena da imediata instauração de tomada dê contas especial do responsável, pÍovidenciada

pela àutoridade competente do órgão ou entidade CONCE0ENIE.

15.11. A devolução será realizâda observândo-se a proporcionalidade dos recursos transteridos e os da

contrapaÍtida previstos oa c€lebÍaÉo independentemente da épocâ em que íoram aportados pelas partes.

w§rw, aodêvrtí.gov. bÍ
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15.10. A prestação de contas final tem por obietivo a demonstração e a verificação de Íesultados e deve contêr

elementos que permitam avaliar a execução do obieto e o alcance das metas preüstas.

15.11. A prestação de contas será composta, além dos documentos e informações registradas pelo convenente

no SICONV, pelo seguintê:

a) Relatório de Cumprimento do Ob.ieto;

b) declaração de rêâlização dos objetivos a que se propunha o instrumento;

c) comprovantê de recolhimento do saldo de recursos, quôndo houver; e

d) termo de compromisso por meio do qual o convenente será obrigado a manteÍ os documentos relacionados

ao iostÍumento.

15.11,1, A CONCEoENTE deverá rêgistrar no SICoNV o recebimento da prestação de contas.

15-11.2. A análise da prêstação de contas para avaliação do cumprimento do obreto, será feita no

encerremento do instrumento, cabendo este procedimento ao concedênte ou à mandatária com base nas r.-

informeções contidaí nos documentos relacionados nos incisos do caput deste artiSo.

15.11.3. A conformidôde financêira deverá ser realizada durante o período de ügência do instrumento,

devendo constaÍ do pareceÍ final de análise da prestação de contas somente impropriedades ou

irretularidades não sanadas até a finalização do documento conclusivo.

15.11.4. O RelatóÍio de Cumprimento do Objeto deverá conter os subsídios necessários para a avaliação e

mônifestação do gestor quanto a efetlva conclusão do obieto pactuado.

15.11.5. A análise da prestaÉo de contas, além do ateste da conclusão da execuçãp fisica do obieto, conterá os

apontâmentos relativos a execução financeira não sanados durantê o período de ügência do instrumento.

15.11.6. Objetivando a complementação dos elementos necessários à ânálise da prestação de contas dos

instrumêntos, podêrá ser utilizado subsidieriâmente pelo concedente ou pela mandatária, relalóÍios, boletins

de veÍificãção ou outÍos documentos produzados pelo Ministério Públrco ou pela Cone de Contas, durante as

atividades retulâres de suas funÉes.

15.12. lncumbe à CONCEDEMTE decidir sobre a reSularidade da aplicação dos recursos transferidos e, se

extinla, ao seu sucessoÍ.

15.13. A autoridade competente do concedente ou a mândatária terá o prâzo de um ano, contado da data do

recebimento, para analisar a prestação de contas do instrumento, com fundamento no paÍecer técnico

erpedido pelas áreas competentes.

15.14. A ânállsê da prêstação de contas pela coNCEDÊNTE poderá resultar em:

a) eprovsção;

b) aprwação com ressalvãs, quando êúdencieda impropriedede ou outra falta de netureza formalde que não

rêsulte danô âo erário; ou

c) rêlêição com â determinação de imediata instauração de tomada dê contas espêciâ1.

15.15. O ato de aprovaÉo da prestação de contas derreÉ ser rêgistrado no SICONV, cabêndo ao CONCEDENTE

prestar declãração expressâ acêr@ do cumprimento do obieto e de que os recursos transferidos tiveram boa e

regulaÍ aplicação.
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15.16. Câso a prestãção de contas não seia aprovada, exauridas todas âs píovidências cabíveis parâ

regularização da pendência ou reperação do dano, a autoÍidade competente, sob pena de responsabilização

solidária, reSist.ará o fâto no SICONV e adotará as providênciâs nêcêssárias à instauração da Tomada dê Contas

Esgecial, com posterior encaminhamento do processo à unidade setorial de contabilidade a que estiver

.iurisdicionado para os devidos Íegistros dê sua competência.

16. cúusutÂ pEzEssElS - pÂ DENúilcrÂ E pa REsosÃo

O instrumento poderá ser denunciado a gualquer têmpo, ficando os partícipes responsáveis somente

pelas obrigôçÕes e auferindo as vantãgens do tempo em que participaram voluntariamente da avença, não

sendo admissívêl cláusulâ obÍ8atóÍia de permanência ou sancionadora dos denunciantes.

16.1.Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do instrumento, os saldos financeiros

.emanescentes, inclusive os provenientes das Íe€eitas obtidas das aplicâçôes Íinanceiras Íeâlizadas, serão

devolvidos à conta únicâ do Tesouro, no prazo improrrotávêl de trinta dias do evento, sob pena da imediâta

instauração de tomada de contas espêcial do responsável, providenciada pela autoridade competente do órtão

ou entidade titular dos recursos.

16.2. Em sendo eúdenciados pelos órgãos de controle ou Ministério Publico vi€ios insanáveis quê impliquem

nulidade da licitação realizade, o concedente deverá adotar as medidas administrativas necessárias à

recomposição do erário no montante âtualizado da parcela já aplicâdâ. o güe pode incluir a reversão da

aprovação de prestação de contas ê a instauração de Tomada dÊ Contas Especial, independentemente da

comuoicação do fato âo TÍibunal de contas da União ê ao MinistéÍio Público.

16.3. Quândo da mnclusão, denúncia, rescisão ou extinção do instumento, o concedente ou mândatáÍra

deverão, no prazo máximo de sessenta dias, contâdo da data do evênto, providenciar o câncelamento dos

saldos de empenho

16.4. Constituem motivos paÍa rescisão do instÍumênto:

alo inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas;

b) a constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou in- coÍreção de informação em quelquêr documento

apÍesentado;

c) ã vêrificação de qualquer circunstância que enseje a instauÍação de tomada de contas êspêcialj e

d) â ocoíÍência da inexecução financeirâ mencionada no § 8e do art. 41 da Portaria lntermlnistêrial

MPOG/MF/ccu ns 424/2016, e comprovâda segundo instruído no § 9e desse mêsmo artigo.

16.4.1. A rescisão do convênio, quandô resulte dano ão êrário, en3êiârá a instaüraÉo de tomàda dê contâs

êspecial, além de imediata ê,traÉo dê documentação conpnobât&ie deíe ê etwlo ao MlNlstÉRrc PÚ8uco

FEDERAL (MPFI para proposhura de compelênte a6o de improbldâde admlnisttativa len. L27, cspu," ert.

129, ll ê 37, §,40 da CFl198a, tei nr 8.429/1997; tC75h99r, aÊ. 50, l, 'h"1.

17. CúUSUtA DEzESSETT - DOS 8EÍiIS REMAT,IESCfI{TES

Os bêns adquirldos, produrldos, tÍansformados ou construídos gue remenescerem na data dê

conclusão ou extlnÉo deste convênlo serão de propriêdâdê da CONVEÍ{EÍ{TE. que será responsável pela

www. codêvâsf.Eov.br
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propriedade, guarda, uso e manutenção dos mesmos, não podendo ser invocada no futuro em dêsfâvor da

CoNCEDÉNTE qualquer Íesponsabílização pela má utilizaÉo/conservação destes.

17.1. ConsideÍam-se bens remanescentes os equipamentos e materiôis permanentes adquiridos com recursos

do convênio ou nêcêssários à consecuÉo do obieto, mas que não se incorporam a este.

$. cúUsUI.A DEoÍTo - DA ADEsÃo Ao cóDI@ DE COÍ{DUTA ÉnCA E DÉ IÍiITEGRIDAoE DA CODEVASF

A CONVENENTE, no ato de assinatura do pÍesente termo, por meio de seu reprêsentante legal abaixo

subscrito, vem afirmar aderência, ciência e concordância com as normas, polÍticas e práticas estabelecidas no

código de Conduta Ética e lntegridade da CODEVASF e comprometê-se â respeitá-las e cumpri-las

integralínêntê, bem como fazer com que seus empregados o façam quando no exercício de suas atividades nas

suas dependências ou da CODEVASF,

19.CúUSUIÁ DEZEa{OVE - DO FORO

Fica êleito o foro de 5ão Luís (MA), para dirimir quaisquêr dúvidas suscitadas na execução deste l-_

instrumento, Íenunciando âs pertês a qualqueÍ outro, por mais grivilegiado que seja.

18.1. É obri8âtórie a prévia têntativa de solução administÍâtiva com a participação da Advocacia4eral dâ

União, em caso de os partícipes serem dâ esfêrâ federal, administração dirêta ou indireta, nos termos do art.

11da Medida Provisória ne 2.180-35, de 24.08.2001,

E, por estaÍem de acordo com as condições aqui estipuhdas, lavrou-se o píesentê instrumento êm 3

(três) vias de igual teor e parâ o mesmo efeito que, lido e achado conformg á assinado pelas pàrtes e pelas

testemunhas.

sao luis 1ua1, ? 4- oe Ju,lrd de 2019.
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crr.r 10699445,-19, cmv..eÀr. iÂrMuNDO ÁGLrÁi âOoÊrct f5 n8ÍO C'F 
^rtro 6r, 733 t1

âülro ol coúrl lo

Lrpac,. a-,€n'c Nq 395931/:019. Ne P,o..:s 5956000lllslo1914, Lúc.dc^t
;ctrlpaNHlÀ ÔÊ O€3aNv OC VÂ!€ Dê !ÂÔ tiÀXCrS(O CôiÉeâr. MUNTCTPTO O€ ,trr
Mr§iü ctlPr à! al6l13!6400180, obÉ!ô: FeÉ.tunio aJt hao.o 66ÉÊ. d. p.n
Múi6 . MÂ, V.lo, Íobli â5 4ÉoO0,0O, v,t d. Cmr.9.Ír'dr it 2 90o,m, v.ror ô tt,
t.nsl..do fl dê@nnrr,t.do !d .r.,.,.'o ,ol9 - eS .r7.5&íD, ('.áro O,§.runráno
llúm tmp..ho: 2019r,1E30O070, vàlo, RS r77 500,00, PrÀÊ§: ,57311. 16r. R.c'Y5.:
O1OO@O@, ND ar.lo!:I7, \,itóú.r l0/lrl1019 J ,0/l:/lo:1, o.tr d: Á!:,nât!Í.
toll:/2o19 s4draÍd coft.d.nr. roÀo tRÀxctsao roxts fonlas tiÂca cP; nt
,06 s§Â,15r..r9 É..8.€.rê: ,osa GafilrÔo ÀMotrrí PEttriÂ cÊa .r ê6, aoso§l.tl.

txlraÍo oa (owÊxlo

arÉ,. ConvanD N. êi6o1!/lcl9. \,! PÍe.rrc S9'§ffitléllolgrl, C.nc.dç .
COM,ÂNH|À oE oÉtcilv Do vÀLE 0o !ÂÔ iR^NcrÍo, c@wn.nt. MUNrc,Prc ct
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Múr.ltciPro ct vtTôirA co MÉÂirM - MA. v.lcr r.r.l i5.-790c@,o0, r./.roÍ d!
cdú.çrrúr' trS 960C.0o. v.b' . r.r úài!l.,ido ou d.Í.nlr.nDdo pd a.,cto: ?o19
. RS l.rtoag,.!, (r.dir. oíçlenErE llu6 in..@: 2o19nE66al0rt, v.brr Rs

a.755.coo,0o, PIBE9 l5733l, Éoôr. iecuBo. 03coo00@. NE. J]lao{2r7. vraa..ir
lrlr.j/2419. 3Vrll2a?1. o,lõ d. ar.rE!ú. j1/12/lor9, t,r.lôrp! cc*..êíi. ioao
riAllcrlco rONa§ roirts 3nÀ6^ Crí nr 2o69!st5]l'r!, Conv....te 010!MÁ ,!AÂ1À
aaÃRaÀ coEúro cPr ô. 178.111.553lo

t)(TlÀo oa coíw€lllo

t{i.E: có'án5 e s95999/1119. N' Pre.rb: 59tÉOoCtla92t:91t, Con...lêôrê
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ccnràDrÍr'd.' iS : ooo,m, vâlor , ,í Í.níá'do ou dek.Íàli.âdo po! .r.r((E l0l9

i9 ,5, COo,OO, CÍ.dno O(.m.nri^ô, {ui Émr.nh.: :C19|JÊ3C010L v.b. R5
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E r^m D. .oxvtr{D

trrê.'e. cóÉnb lrrt,971.6/:019. H' PrÉest.' 59$Sr?12:0I951, an.d.it.
ccMPÀ Hl^ OÊ OtStNl OO VÂtt CO 9ÂO ÍFrÀtrÍO. aNemnle: uUtroFrc oá
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ôÀ srt?! (Pr âr rs99cJ.Jrlr0.
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Ptí "FOLHA
Plataíorma +Brãsil

PROCESSC
29106t2020

2Erl9

usuário: JoAo tcoR vtEtRA CARVALHo
CPF: 002.551 .633"71

Càdàstramento Protràmàj

Êxecução lnf. Gerenciàis

Acomp. e Fiscalizâção Píeíação de Con(as

TCE Verifiràção de Regularidade

29 !A6DA20 1 4:41 - v.3.6.9 -b25

'BRASIL

PÍopostà5

Cadastros

Âdministração

DOCUM ENTOS ORçAMENTARIOS
06.1 25.389/0001-88 - túUNtCtPtO DE SAO BERNARDO

22203 " COMPANHIA DE DES€NV, DO VALE DO SAO FRANCISCO

Voltar

Versão 2

Dados Básiros
\-/

tAE SPA QuadÍo Resumo

Síntese do Projeto Aprovado

í. ldentificação

ProEra rna

2220320190053 - 2054 - Planejàmento Urbano: A?o 1 D73 - Apoio ? Pol?tica Nacional de DesenvoMmento
Urbano - Proponente Especmco

obJeto

Pavimentação Asfáltica no município de São Bernardo/MA

ação OriatnenLáiia
20s41D73

Progra ma de Trabalh o

1545120541 D730001

\luniCíoro do Propone "le
SAO BERNARDO

Cód qo IBGE do l"4unirÍpio

21 10609

UF do Prooo n ente

MA

2 . Dados do convênio

Número d:r Prcposta

5601912019

l.lil rnero do aonvên ia

89736212019

Data de Assrna lu ra

31t12t2019

Va lor Globa l

R$ s.736.000,00

hltps://mandatariss.pHaformâmaisbrasl.gov.hr,lrojeto-baslco/privale/indexJsr?idPropostâ=15220?9

Anexos Responsável Técnico Documêntação Complementar QCI PO/CfF

1t4

li

{
)t



2go6no20

R e passe

R$ 5.730.000,00

Contrapartida
R$ 6.000,00

Práz.J ce Exeau(:i !)

6 meses

3- Participantês

Plataforma +Brasil

PIí .TOLHAM A 9B
PROCES 90
I'OC/ILIDADE

VISTO:

Participante

Proponente

NatuÍeza
JurÍdicâ

Administração
Pública
Í\.1u n icipa I

002.551.633-71 -

JOAO tGOR VIEIRA

CARVALHO

206.958.453-49 -

.loAo FRANCTSCO

JONES FORTES

BRAGA

06.1 25.389/0001-88 -

MUNICIPIO DE SAO

BERNARDO

22203 . COMPANHIA

DE DESENV. DO VALE

DO SAO FRANCISCO

Razáo Social Responsável Íelefone E-mail

joaoitorcarvalho@hotmail.com
(98)98'113-

7400

concedente

\zn. Quadro de Composição de lnvestimênto

No.
Meta/

Submeta

Item
lnvestimento

Descrição da
Meta/Submeta

Regime de
Execução Frente de obra Qtd. Und. RePasse Contr.
Proposto

1

2

1.1

ELABORAçÃO

- Pavimentação DE PROJETo

BASICO

42.302,00 M2

42.302,00 M2

R§

166.492,54
R

R

- Pavimentâção

ELBORAÇÃO DE

PROJETO BAStCO

PAVTMENTAçÃo
ASFÁLTICA

Empreitada ELABORAÇÃo
por Preço DE PROJETO

Global EXECUTIVO

R$

166.892,54

R$

5.563.í07,45
R$

2.1
PAVIN,lENTAÇAO

DE VIAS

5. Cronograma Físico Financeiro do Projeto

Visão de Parcelas por Meta

PAVIMENIAçÃO
A5FÁLTICA

Totál Gerâl

Diferença do Valor Orçado (Proposta)

Empreitada
por Preço
Unitário

R$

5.563. r 07,46

R3

5.730.000,00

R$ 0,00

RS

R$

No.
da

Meta

Descrição da
Meta

PÍeço Totàl
No. da
PâÍcela

Percentual
Parcela

Percentual
Acumulado

Valor
AcumuladoParcela

AGOt2020

sqfl2020

ouÍt2020

NOV/2020

DEZJ2020

IAN/2021

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

R$ 167.067.96

R$ 167.067,96

R$ 167.067,96

R$ 167.067,96

R$ 167.067.96

R$ r 67.067,96

1

ELABORAçÃO
DE PROJETO

BASTCO

R$_
167.067,96

1

2

3

4

5

6

https /handatarias.plateíormarnaisbrasil.gov.brprojeto-basico/private/ihdex.jsf?idPropostâ= 1522079

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

214
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No.
da

Meta

Descrição da
Meta Preço Total

No. dâ
Parcela

Pârcêla

AGO/2020

sET/2020

our t2020

NOV/2020

oEzt2020

.JAN/2021

20,00%

40,009ó

40,009ó

0,00%

0,00só

0,00%

o

20,00%

60,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

PeÍce frll)11itldtlÀ06J
Par(el vrsrôlutu u

2
PAvtMENTAçÃo
asrÁlrtca

R$

5.568.932,05

1

2

4

5

6

R$ 1 .1 13.786,41

R$ 3.341.359,23

R$ 5.568.932,05

R$ 5.568.932,05

R$ 5.568.932,05

R$ 5.568.932,05

Cronograma FÍsico Financeiro

No. da Parcela PaÍcela

AGO/2020

Percentual
Parcêla

22,339t

22,31

0,02%

0,00%

:t8,t3%

38,79

0,04%

0,00%

38,83%

38,79%

0,04%

0,00%

0,00t6

0,0096

0,00%

0,00%

0,0ots

0,00%

0,00%

0,00%

0,00t6

0,00%

0,00%

0,00%

Percentual
Acumulado

22,13%

22,310Â

0.020,6

0,00%

61,17

61,10%

0,06%

0,00%

100,00%

99,90%

0,10%

0,00%

í00,ü}h
99p0%

0,10%

0,00%

'Í 00,00%

99,90%

0,10%

0,00%

100,ü,{|á

99,90%

0,10%

0,00%

Valor
Acumulado

R$ 1-280.854,37

R$ 1.279.514,03

R$ 1.340,34

R$ 0,00

R$ 3.508.427,19

RS 3.504.757,02

R$ 3.670,17

R$ 0,00

R3 5.736.000,0r

R$ 5.730.000,01

R$ 6.000,00

R$ 0.00

R$ 5.735.000,0í

R$ 5.730.000,01

R$ 6.000,00

R$ 0,00

R3 5.736.000,0í

R$ 5.730.000,01

R$ 6.000,00

R$ 0,00

R$ 5.736.000,01

R$ 5.730.000,01

R$ 6.000,00

R$ 0,00

2 sET/2020

3 ouT/2020

4 NOV/2020

DEZ/2020

6 JAN/2021

- lnvestimento

Repasse

ContÍapartida

Outros

- lnvestimento

Repasse

Contrapartida

Outros

- lnvêstimento

Repasse

Contrapartida

Outros

- lnvestimento

Repasse

Contrapartida

Outro5

- lnvestimento

Repasse

Contrapanida

OutÍos

- lnvêstimento

Repasse

Contrapartida

Outros

5

6. Enquadramento da proposta de lntervenção

Há compatibilidade entre a Documentação Técnica apresentada e as condições especííicas deÍinidas
para o Progra ma?

7. Complementariedade com Outras Ações

A funcionalidade plena da proposta independe de outros proletos/ações não custeadas pelo
pÍesente CR/TC?

caso negativo, descrever as indefinições e/ou condicionantes e o prazo para execução.

5im

https://mandatarias.plataformemaisbrasil.gov.br/projetoâasico/private/ihdexjsf?idPropostâ= 1522079
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8- Situação do Licenciamento Ambiental

órgão emissor
Data

emissão
Manifesto
AmbientalVálido até

0210312020 02/03/2022 Dispensa

02lO3l2O2O 02103/2022 Dispensa

O2l O3|2O2O O2lO3l2O22 Dispensa

l510612020 15i06/2022 Dispensa

Metâ

2.PAVIMENTAçÃO
A5FÁLTICA

2.PAVIIVENIAçÃO
ASFÁLTICA

2.PAVIIVENTAçÂO
A5FÁLNfA

2.PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA

SEl,,4l\,'14

SEMMA

s Et\.4I\tA

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO ÀMBIENTE E RECURSOS

NATURAIS .sEMA

V9. Responsáveis Técnicos

Responsáveis Técnicos de Engenharia/Arquitetura

CPF Nome

0s0.661.77345 jESSTCABEZERRASERRÁ

Responsáveis Técnicos de Trabalho Social

CREA/CAU

'r 1 18489950

ARÍ/RRT

M420200323737

Data dê
Emlssão

c/t03t2020

Atividad€

Engenharia

CPF Nome Atividade Formação

N enhum registro encontrado.

órgão do Responsável

httpsr//rfahdataries.pleteformarnâisbresil.gov.br/projeto-bâsico/pnvâler'ihdex.jsPrdProposta=1522079 4t4
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS. SEMA

Exigências e Condicionantes
Proc€sso no 200600231 04 I 2020

1 - A atividade ou empreendimento deve preencher integralmente os seguintes requisitos:
l- Proietar a obra ou êm pree nd imento/ativid ad e considerando as legislaçóes aplicáveis à obra ou
empreendimento/atividade e Normas Brasileiras de ReÍerência - NBR'S que regulamentam a matéria, em especial as
que abordam a armazenagem/destinação dos resÍduos sólidos e o tratamento dos efluentes lÍquidos e gasosos;
ll - Náo interÍerir em Area de Preservaçáo Permanente - APP (conforme os Art. 3', incisos ll, Vll, lX e X; Art.4", 7" e 8"
da Lei N'12.651/ 2012 - Novo Código Florestal e Resolução CONAMA n'303/2002).
lll - Adquirir a Outorga Preventiva ou Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos ou Dispensa de Outorga no
órgáo ambiental competente, quando for o caso.
lV - A destinação Íinal de resÍduos sólidos, o lançamento de efluentes e a geração de emissões atmosféricas, ruídos e
radiagões não ionizantes deveráo atender aos padrões estabelecidos na legislafro ambiental vigente.
/ - O transporte, beneficiamento, comércio, consumo e armazenamento de produtos florestais de origem nativa

\-ínatérias+rimas provenientes da exploraÉo de florestas ou outras ÍoÍmas de vegetaÉo nativa) deverão ser realizados
mediante licença êletrônica obrigatória (Documento de Origêm Florestal - DOF) de acordo com a legislaÉo ambiental
vigente.
Vl - Realizar a inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR, em se tratando de imóvel rural.
Vll - Cumprir a legislaçáo ambiental e normas em vigor.

2 - A DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL não dispensa, nem substitui a obtenção pêlo rêquerente, de
certidões, alvarás, licenças e autorizações de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual e municipal.

3 - Fica o Empreendedor ciente de que o não cumprimento destas exigências, assim como todo e qualquer dano causado
ao meio ambiente, por negligência, omissão ou imperícia sáo de sua inteira responsabilidade.

4 - Este Documento poderá ser cassado a qualquer momento por este órgáo, se for utilizado para fins ilícitos ou náo
autorizados, e o inírator poderá ser responsabilizado civil, administrativa e criminalmente, nos termos da lei;

5 - Fica o requerente ciente de que a prestação de inÍormações Íalsas constitui prática de crime e poderá resultar na
aplicação das sanções penais cabÍveis, nos termos dispostos no Código Penal (Decreto-Lei No 2.848/40) e da Lei de
Crimes Ambientais (Lei N' 9.605/98).

Páginâ: 1
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PROJETO BÁSICO

Pavimentação Ásfáltica no município de São Bemardo - MA,

com área total de 42.302,00 m'z.

VISTO:
I
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

VALIDAOE ATÉ

Dispensa de Licenciamento Ambiental No 106493012020
15t0612022

PROCESSO SEMA N" 20060023104t2020 E-PROCESSOS N" 80015/2020

A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA, com base na Portaria/SEMA no 123 de 06
de novembm de 20'15, dispensa do Licenciámento AmtÍental à:

LME OU RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal De São Bemardo/ Ma

ATTV|DADE ECONÔMtCA PR|NC|PAL: PAVTMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNrCíPlO DE SÃO
BERNARDO/MA. CONVÊNIO 89736212019

CPF OU CNPJ:

06.125.389/0001-88

ENDEREÇO:

Praça Municipal, 863, Xxx, Centro

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

06.1 25.389/0001-88

CEP:

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE (com coordenadas): FRANCISO VAZ, JOÃO PEREIRA DA SILVA,
PROJETADA, MACHADO DE ASSIS, DOM PEDRO II, VITORINO FREIRE, MANE GARRINCHA,
JOSE NUNES PRADO, DAS NAÇOES UNIDAS, MUNICíPIO: SÃO BERNARDO, SOB AS

65550-000

ATIVIDADE A SER DISPENSADA DO LICENCIAMENTO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM
VIAS URBANAS COM EXTENSÃO DE 6.993M. RUAS: CAZEMIRO DE VAZ, CAZEMIRO DE
CASTRO,

obs.: vide no verso destâ dispênsa as ExlGÊNciAs / REcoMENDAçOES
Documento aasinado DIGITALMENTE. A sua autênticidade poderá seÍ vedfcada no Site da Secretaria (SIGLA), por mêio do código
20050023í 0''12020 

Diego Femando Mendes Rolim

São Luis - MA 15lOGl2O2O sêcÍ€tário

CPF: 938.248.m3-68

lilr ilr ilt m]illilmllil]lt I ]t Rafael Fênêira Maciel
Sec.etárjo Adjunto

CPF: 961.270.903-34
OBS.: - AS CONDIÇÕES SERÃO ESTABELECIDAS NOS ANEXOS:
- Concedido pela SEMA no uso de suas atribuiçóes legais conÍeridas no art- 69 da Constituição do Maranhão, e, consideÍando o
disposto no § 20, art. do 2o, o parágraÍo único do art.8o, e 'l20 da Resoluçáo do CONAMA no 237, de 19 de dezembro de 1997, e
considerando ainda a Portaria no 123120'15, que disciplina o procedimento de dispensa dê licenciamento ambiental no Estado do
MaÉnháo.
- A dispensa do Licenciamento Ambiental não exime o empíeendedor de cumprir a legislagão ambiental e normal em vigor;

#
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS . SEMA

MUNICÍPIO:

São Bernardo - MA
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VISTÚ:

í.0 APRESENTAçÃO

1.1 - TNTRODUçÃO

O objetivo destas especificaçôes é estabelecer normas ê critérios para a
execução de projetos de pavimentação asÍáltica no município de São Bernardo - MA, de

modo que os materiais, equipamentos, procedimentos para execução, controle e

medição de todos os serviços previstos deveráo atender integralmente às NORMAS

PARA MEDIÇAO DE SERVIÇOS RODOVÁRIOS, complementadas petas

EspeciÍicaçóes Gerais para Obras Rodoviárias do DNIT ou, quando necessário,

particularizações dessas.

1.2 - CARACTERTZAÇÃO OO tUUXtCíptO DE SÂO BERNARDO- irA

1 .2.1 - Localização

A cidade de São Bernardo teve sua autonomia política em 30107/1859 e está

inserida na mesonegião Leste maranhense, na microrregião Baixada Parnaíba

maranhense (Figura 2), compreendendo uma área de 1.000,9 km2, uma população de

aproximadamenle 26.476 habitantes e uma densidade demográfica de 26,29

habitantes/km', segundo dados do IBGE (2010). Limita-se ao Norte com os municípios

de Araioses, Água Doce do Maranháo e Tutóia; ao Sul com Santa Quitéria e com águas

do Rio Pamaíba; a Leste com Magalhães de Almeida e a Oeste com Santana do

Maranhão (Google Maps, 20'l 't ).

A sede municipal tem as seguintes coordenadas geográÍicas: -3021'36' de

latitude Sul e 42'24'36" de longitude Oeste de Greenwich (IBGE, 2010). O acesso a

partir de São Luis, capital do estado, em um percurso total em torno de 370 km, se faz

da seguinte forma: 105 km pela BR-135 até a cidade de ltapecuru Mirim, 141 km pela

BR-222 até a cidade de Chapadinha, Í24 km pelas Rodovias MA- 230i034 até a cidade

de São Bernardo. (Google Maps, 201 í ).
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í .2.2 - Aspectos Socioeconômicos

O município foi elevado à condição de cidade, com a denominação de Sáo Bemardo,

pela Lei Provincial no 550 de 30/07/1859. Segundo o IBGE (2010), cerca de 44,57o/o da

populaÉo reside na zona urbana, sendo que a incidência de pobreza no município e o

percenlual dos que estão abaixo do nível de pobreza é de 59,12o/o e 48,54%

respectivamente.

Na educação, segundo dados do IMESC (2010), destacam-se os seguintes níveis

escolares presentes na sociedade: Educação lnfantil (16,4%); Educação de Jovens e

Adultos (8,35%); Educação Especial (1,9%); Ensino Fundamental (59,6%); Ensino

Médio (13,74%).

O analfabetismo atinge mais de 36% da população da Íaixa etária acima de 07 anos,

dados da CNM (2000).

No campo da saúde, a cidade conta com dez estabelecimentos públicos de

atendimento. No censo de 2000, o estado do Maranhão tevê o pior índice de

Desenvolvimento Humano (lDH) do Brasil e Sáo Bemardo obteve baixo desempenho,

com IDH de 0,538.
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O Programa de Saúde da Família - PSF vem procede du'á ca

assistencial em novas bases e critérios, a partir de seu ambiente físico e social,
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procedimentos que facilitam a compreensão ampliada do processo saúde/doença e da

necessidade de intervenções que vão além de práticas curativas. Em São Bernardo a

relação entre proÍissionais da saúde e a população é 1/í57 habitante, segundo o IMESC

(2010).

A pecuária, o extrativismo vegetal, a lavoura permanente e a lavoura temporária, as

transferências govemamentais, o setor empresarial com 317 unidades atuantes e o
trabalho informal são as principais fontes de recursos para o municÍpio.

A água consumida na cidade de São Bernardo é distribuída pelo Serviço Aulônomo de

Água e Esgoto - SAAE, autarquia municipal que atende os domicÍlios através de uma

central de abastecimento de água parcialmente tratada (IBGE, 2010). O município

possui um sistema de escoamento superficial dos efluentes domésticos e pluviais que

são lançados em cursos d'água permanentes. E a disposição final do lixo urbano, não é

feita adequadamente em um ateÍro sanitário.

De acordo com os dados da CNM (2000), a coleta de lixo domiciliar é pouco expressiva,

atendendo apenas 13,3% das residências, enquanto 78,98% delas lançam seus dejetos

diretamente no solo ou os queimam e 7 ,72o/o jogam o lixo em lagos ou outros destinos.

Dessa Íorma, a disposição Íinal do lixo urbano e do esgotamento sanitário não atendem

as recomendaçôes técnicas necessárias, pois não há tratamento do chorume, dos

gases produzidos pelos dejetos urbanos, nem dos efluentes domésticos e pluviais, como

forma de reduzir a contaminação dos solos, a poluição dos recursos naturais e a

proliÍeraçáo de vetores de doenças de veiculação hídrica. Além disso, a coleta de lixo

dos estabelecimentos de saúde é acondicionada em vazadouros, juntamênte com os

demais resíduos urbanos, elevando o risco de poluição aos recursos hÍdricos

subterrâneos.

O fornecimento de energia é Íeito pela CEMAR (201 'í ) atraves do Sistema Regional de

Coelho Neto, que compreende a região nordeste do Maranhão. O sistema é suprido

radialmente em 69KV pela subestaÉo de Coelho Neto (ELETRONORTE), 65MVA -

230/69KV, alimentada através do seccionamento da LT 230KV Peritoró/Teresina. O

sistema é composto por cinco subestações na tensáo 69/13,8KV e duas na tensão

34,5í3,8KV. Segundo o IMESC (20t0) referente aos dados de 2008, existem 5.825

ligaçoes de energia elétrica no município de São Bemardo.



í.2.3 . Aspectos Fisiográficos

O estado do Maranháo, por se encontra
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VISTO:

r em uma zôna de transição tmas

semiárido, do interior do Nordeste, para o úmido equatorial, da Amazônia, e por ter

maior extensão no sentido norte-sul, apresenta diferenças climáticas e pluviométricas.

Na região oeste, predomina o clima tropical quentê e úmido (As), típico da regiáo

amazônica. Nas demais regiÕes, o estado é marcado por clima tropical quente e

semiúmido (Aw).

As temperaturas em todo o Maranháo são elevadas, com médias anuais

superiores a 24óC, sendo que ao norte chega a atingir 26oC. Essê estado é

caracterizado pela oconência de um regime pluviométrico com duas estaçóes bem

definidas. O período chuvoso, que se concentra durânte o semestre de dezembro a

maio, apresenta registros estaduais da ordem de 290,4 mm e alcança os maiores picos

de chuva no mês de março. O período seco, que ocorre no semestre de junho a

novembro, com menor incidência de chuva por volta do mês de agosto, registra médias

estaduais da ordêm de 17,1mm. Na região oeste do estado, onde predomina o clima

tropical quênte e úmido (As), as chuvas ocorrem em níveis elevados durante

praticamente todo o ano, superando os 2.000 mm. Nas outras regiões, prevalece o clima

tropical quente e semiúmido (Aw), com sucessão de chuvas durante o verão e o inverno

seco, cujas precipitações reduzidas alcançam 1.250 mm. Há registros ainda menores na

região sudeste, podendo chegar a 1 .000 mm.

O território maranhense apresenta-se como uma grande plataÍorma inclinada na

direção sul-norte, com baixo mergulho para o oceano Atlântico. Os grandes traços

atuais do modelado da plataforma sedimentar maranhense revelam feições típicas de

litologias dominantes em bacias sedimentares. Essa plataforma, submetida à atuação

de ciclos de erosão relativamente longos, respondeu de Íorma diferenciada aos agentes

intempéricos, em função de sua natureza, de estruturaçáo e de composiçáo das rochas,

modelando as Íormas tabulares e subtabulares da superÍície terrestre. Condicionados ao

lineamento das estruturas litológicas, os gradientes topográficos dispõem-se com

orientações sul-norte. As maiores altitudes estão localizadas na porção sul, no topo da

Chapada das Mangabeiras, no limite com o estado do Tocantins. As menores altitudes

situam-se na região norte, próximo à linha de costa.

Feitosa (í983) classifica o relevo maranhense em duas grandes unidades:

planícies, que se subdivide em unidades menores (costeira, flúviomarinha e

sublitorânea), e planaltos. As planícies ocupam cerca de 60% da superfície do tenitório

,"u,u&t:*,
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200 metros. Já os planaltos são superfícies com cotas acima de 200 metros, restritos

áreas do centro-sul do estado.

Jacomine et al. ('t986 apud VALLADARES et a|.,2005) apresentam de maneira

simplificada as seguintes formas de relevo no estado do Maranhão: chapadas altas e

baixas, superfícies onduladas, grande baixada maranhense, tenaços e planícies fluviais,

tabuleiros costeiros, restingas e dunas costeiras, golfão maranhense e baixada

litorânea.

A regiáo Norte Maranhense conesponde ao Litoral Oriental, ao Litoral Ocidental e

à Baixada Maranhense. Compreende tabuleiros, planície litorânea e planÍcie fluviais,

com altitudes inÍeriores a 200 metros. Os Lençóis Maranhenses localizam-se no litoral

oriental do estado e estão situados na unidade morfoescultural da Planície Costeira.

Segundo o IBAMA (2003), a área apresenta um relevo entre suave e moderadamente

ondulado, com altitudes em tomo de 0 a 40 metros. E formado por depósitos eólicos e

marinhos quaternários, representado por extenso campo de dunas livres e fixas (com

altura média de 30 m), por planícies de deflaçáo e inundaçáo, lagoas, praias e

manguezais. O campo de dunas móveis do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses

apresenta algumas das feições típicas de desertos clássicos: rios temporários, lagoas

intermitentes, lençóis de areias e dunas. A planície litorânea corresponde às áreas

planas, cujas cotas altimétricas não ultrapassam os 10 metros, resultado da acumulaçáo

flúvio-marinha. Essas áreas acham-se muito recortadas por canais, formando ilhas

constituídas por sedimentos quaternários inconsolidados. Os tabuleiros costeiros

caracterizam-se por um relevo plano e/ou dissecado em colinas e lombas, cuias cotas

altimétricas variam em tomo de 10 a 40 metros, com a presença de dunas de diferentes

gerações e de lagoas. Ocorre na área dos Lençóis Maranhenses e no entomo do Golfão

Maranhense. A Baixada Maranhense, caracterizada por relevo plano a levemente

ondulado, corresponde à região do entomo do Golfão. Contém extensas áreas

rebaixadas, inundadas e/ou sujeitas a inundações, cujas cotas altimétricas variam de 20

a 55 metros. É constituída por depósitos flúviomarinhos, recobertos pela vegetação de

Formações Pioneiras.

O município de Sáo Bemardo está localizado na mesonegião Leste maranhense, na

microrregião do Baixo Pamaíba Maranhense (IBGE, 2010). O desmatamento, o

deslizamento de encostas, o desmatamento para extração vegetal, a degradação da

mata ciliar, as queimadas e a pesca ilegal náo existem no município ou não conÍiguram
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