
Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
2013 - Agricultura Irrigada

Número de Ações 56

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 607 - IrrigaçãoSubfunção:Esfera:

100N - Implantação do Perímetro de Irrigação Barragem Santa Cruz do Apodí com 5.200ha no Estado do Rio Grande do Norte

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Projeto piloto, barragens, canais, soleiras, dentre outros.

% de execução físicaUnidade de Medida:Obra executadaProduto:

Especificação do Produto

Desenvolver agricultura irrigada em solos da Chapada do Apodi, com vistas à produção de culturas de alto valor agregado (fruticultura) e geração de emprego e renda, com
aproveitamento das águas disponibilizadas pela Barragem Santa Cruz.

Descrição
Implantação de uma infraestrutura de irrigação para exploração de 5.200 ha, constando de captação, estação de bombeamento de recalque, adução, distribuição de água através de
canais e tubulações e irrigação de lotes destinados a irrigantes através de equipamento parcelar.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Elaboração do projeto básico; obtenção da LI; licitação das obras; execução das obras.

Localizador (es)
0024 - No Estado do Rio Grande do Norte

30/12/2014Data Início: R$ 193.000.000,00Data Término:31/12/2007 100Custo Total: Total Físico:

Lei nº 6.662, de 25/06/1979; e Lei nº 4.229, de 01/06/1963.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento Nacional de Obras Contra as SecasUO: 53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas -

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 607 - IrrigaçãoSubfunção:Esfera:

10BC - Implantação de Projetos de Irrigação

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Contribuir para a elevação da produção e da produtividade das safras agrícolas, aumentar a oferta de alimentos básicos

Descrição
Implantação de obras de infraestrutura de irrigação

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Localizador (es)
0056 - Bacia do Rio Poti - Crateús - CE

Total Físico:Data Início: Data Término: Custo Total:

0060 - Fortuna de Minas - MG

Unidade Responsável: Secretaria de Desenvolvimento do Centro-OesteUO: 53101 - Ministério da Integração Nacional
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Total Físico:Data Início: Data Término: Custo Total:

0062 - Perímetro Irrigado de São Gonçalo no Município de Sousa - PB

Total Físico:Data Início: Data Término: Custo Total:

0064 - Implantação do Projeto de Irrigação Hildo Diniz - Em Colônia do Gurguéia - No Estado do Piauí

Total Físico:Data Início: Data Término: Custo Total:

0066 - Paranã - TO

Total Físico:Data Início: Data Término: Custo Total:

Lei nº 6.662, de 25 de junho de 1979; e Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 607 - IrrigaçãoSubfunção:Esfera:

10ER - Implantação do Perímetro de Irrigação Sampaio com 1.070ha no Estado do Tocantins

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Implantação de obras de infraestrutura de irrigação de uso comum.

% de execução físicaUnidade de Medida:Projeto executadoProduto:

Especificação do Produto

Contribuir para a elevação da produção e da produtividade das safras agrícolas, aumentar a oferta de alimentos básicos, fomentando a geração de empregos e renda, por meio de
projeto de irrigação.

Descrição
Implantação de obras de infra-estrutura de irrigação de uso comum, numa área de 1.070ha, compreendendo captação e adução, estação de bombeamento, canais e adutoras, redes
de distribuição pressurizadas, subestação, linhas de transmissão, de distribuição, redes viárias, aquisição de equipamentos eletro/hidromecânicos e de controle de vazão, e tomadas
dágua.
Desenvolvimento de atividades de administração fundiária, organização de produtores, apoio em administração, operação, manutenção, assistência técnica e capacitação de
técnicos e agricultores em uma área de 988,36ha, no qual estão previstos a implantação de 103 lotes para pequenos agricultores.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Apresentação do Plano de Trabalho pelo convenente, contendo a execução física e financeira (recursos previstos no OGU + contrapartida do estado), que após aprovado pela área
técnica é celebrado o respectivo convênio.

Localizador (es)
0017 - No Estado do Tocantins

30/12/2014Data Início: R$ 99.127.880,00Data Término:31/12/1999 100Custo Total: Total Físico:

Lei nº 6.662 de 25 de junho de 1979; Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Irrigação PúblicaUO: 53101 - Ministério da Integração Nacional

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 607 - IrrigaçãoSubfunção:Esfera:

12FP - Implantação do Perímetro de Irrigação Manoel Dionísio com 1.716 ha no Estado de Sergipe

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Obra executadaProduto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável: Departamento de Irrigação PúblicaUO: 53101 - Ministério da Integração Nacional
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Implantação de infraestrutura hídrica de uso comum para atender a agricultura irrigada.

Contribuir para o aumento da produção agrícola, aumentando a oferta de alimentos e fomentando a geração de emprego e renda por meio da agricultura irrigada. Possibilitar o
incremento da área irrigada e estimular o desenvolvimento regional. Promover o desenvolvimento da agricultura irrigada no Alto Sertão Sergipano.

Descrição
Implantação de obras de infraestrutura comum para irrigação no território do Alto Sertão Sergipano, incluindo reservação, captação, adução e distribuição de água para irrigar uma
área de 1.716 ha.
As etapas a serem executadas podem incluir a elaboração de estudos e projetos de engenharia, a elaboração e a implantação de estudos e projetos ambientais, a execução dos
sistemas de captação, de distribuição e de drenagem, a aquisição de equipamentos hidromecânicos e as demais obras complementares ao projeto. Também estão incluídos
serviços de supervisão e o gerenciamento das obras.
Para os pequenos irrigantes poderão ser adquiridos os sistemas parcelares (on farm). Também poderão ser contempladas as atividades visando a transferência da gestão, como
administração fundiária, organização de produtores, apoio em administração, manutenção, assistência técnica e capacitação de pequenos produtores.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Apresentação do Plano de Trabalho pelo convenente, contendo a execução física e financeira (recursos no OGU + contrapartida), que após aprovado pela área técnica celebra o
respectivo termo de compromisso.

Localizador (es)
0028 - No Estado de Sergipe

31/12/2014Data Início: R$ 80.000.000,00Data Término:01/01/2011 100Custo Total: Total Físico:

Lei nº 6.662, de 25/6/1979; e Lei nº 10.683, de 28/5/2003.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 607 - IrrigaçãoSubfunção:Esfera:

12FR - Implantação do Perímetro de Irrigação Jonas Pinheiro com 1.300 ha no Estado do Mato Grosso

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Implantação de infraestrutura hídrica de uso comum para atender a agricultura irrigada.

% de execução físicaUnidade de Medida:Obra executadaProduto:

Especificação do Produto

Contribuir para o aumento da produção agrícola, principalmente hortifrutigranjeiros, aumentando a oferta de alimentos e fomentando a geração de emprego e renda por meio da
agricultura irrigada. Possibilitar o incremento da área irrigada e estimular o desenvolvimento regional, inserindo no processo produtivo os assentamentos do INCRA presentes na
Região. Promover o desenvolvimento da agricultura irrigada no Município de Sorriso, no Estado do Mato Grosso.

Descrição
Implantação de obras de infraestrutura comum para irrigação no Município de Sorriso, incluindo captação, adução e distribuição de água para irrigar uma área de 1.300 ha.
As etapas a serem executadas podem incluir a elaboração de estudos e projetos de engenharia, a elaboração e a implantação de estudos e projetos ambientais, a execução dos
sistemas de captação, de distribuição e de drenagem, a aquisição de equipamentos hidromecânicos e as demais obras complementares ao projeto. Também estão incluídos
serviços de supervisão e o gerenciamento das obras.
Para os pequenos irrigantes poderão ser adquiridos os sistemas parcelares (on farm). Também poderão ser contempladas as atividades visando a transferência da gestão, como
administração fundiária, organização de produtores, apoio em administração, manutenção, assistência técnica e capacitação de pequenos produtores.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Apresentação do Plano de Trabalho pelo convenente, contendo a execução física e financeira (recursos no OGU + contrapartida), que após aprovado pela área técnica celebra o
respectivo termo de compromisso.

Localizador (es)
0051 - No Estado de Mato Grosso

30/12/2014Data Início: R$ 80.000.000,00Data Término:09/01/2008 100Custo Total: Total Físico:

Unidade Responsável: Departamento de Irrigação PúblicaUO: 53101 - Ministério da Integração Nacional
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Lei nº 6.662, de 25/6/1979; e Lei nº 10.683, de 28/5/2003.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 607 - IrrigaçãoSubfunção:Esfera:

12FS - Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiro São Bernardo com 5.000 ha no Estado do Maranhão

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Obra executadaProduto:

Especificação do Produto

Dotar o Estado de uma área de aproveitamento hidroagrícola capaz de permitir, através da implantação do Projeto de Irrigação dos Tabuleiros de São Bernardo, o desenvolvimento
da agricultura regional e, consequentemente, a melhoria das condições socioeconômicas da região.

Descrição
Aproveitamento hidroagrícola dos Tabuleiros de São Bernardo, envolvendo estudos de viabilidade (área de 20.000 ha) e projeto executivo de irrigação de uma área piloto (5.000 ha)
na margem esquerda do rio Parnaíba, na região litorânea do estado do Maranhão.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Contratação de empresas através de licitações específicas para as diversas fases das etapas.

Localizador (es)
0021 - No Estado do Maranhão

01/01/2011 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 180.000.000,0031/12/2014 Custo Total:

Lei Nº 4229/63, de criação do DNOCS alterada pela Lei Nº 12.204/2001; Lei nº 6.662, de 25/6/1979; e Lei nº 6.088 de 16/7/1974.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do ParnaíbaUO: 53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas -

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 607 - IrrigaçãoSubfunção:Esfera:

12FT - Implantação do Perímetro de Irrigação Marrecas/Jenipapo com 1.000 ha no Estado do Piauí

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Obra executadaProduto:

Especificação do Produto

Permitir a inclusão direta de 200 famílias na atividade da agricultura irrigada, com oferta de 600 empregos indiretos, além de elevar a renda média anual do município com o
incremento na produção agrícola anual, no município de 5.684 toneladas para 17.584 toneladas.

Descrição
Implantação de 1.000 hectares de Fruticultura Irrigada, no município de São João do Piauí – PI.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Contratação de empresas através de licitações específicas para as diversas fases das etapas.

Localizador (es)
0022 - No Estado do Piauí

01/01/2011 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 36.200.000,0031/12/2014 Custo Total:

Unidade Responsável: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do ParnaíbaUO: 53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São
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Lei nº 6.662, de 25/6/1979; e Lei nº 6.088 de 16/7/1974.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 607 - IrrigaçãoSubfunção:Esfera:

12FZ - Construção da Barragem do Rio Imburuçu para fins de Irrigação no Estado de Goiás

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Implantação de infraestrutura hídrica de uso comum para atender a agricultura irrigada.

% de execução físicaUnidade de Medida:Obra executadaProduto:

Especificação do Produto

Contribuir para o aumento da produção agrícola, aumentando a oferta de alimentos e fomentando a geração de emprego e renda por meio da agricultura irrigada. Possibilitar o
incremento da área irrigada e estimular o desenvolvimento regional. Promover o desenvolvimento da agricultura irrigada no Município de Campo Alegre, no Estado de Goiás. Dar
segurança hídrica ao Projeto de Irrigação Campo Alegre, em uma área de aproximadamente 6.000 ha. Armazenar água e regularizar a vazão do Ribeirão Imburuçu para atender a
demanda nos períodos secos e, principalmente, nos anos críticos de precipitações. Incorporar em torno de 1.700ha ao sistema produtivo da região.

Descrição
Implantação de barragem de terra no Município de Campo Alegre, no Estado de Goiás, com volume de acumulação de 31 hm3. As etapas a serem executadas compreendem a
implantação da barragem, além da implantação dos Projetos Básicos Ambientais (PBA), da supervisão e do gerenciamento das obras.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Apresentação do Plano de Trabalho pelo convenente, contendo a execução física e financeira (recursos previstos no OGU + contrapartida do estado), que após aprovado pela área
técnica é celebrado o respectivo termo de compromisso.

Localizador (es)
0052 - No Estado de Goiás

31/12/2014Data Início: R$ 50.000.000,00Data Término:01/12/2011 100Custo Total: Total Físico:

Lei nº 6.662, de 25 de junho de 1979.
Decreto nº 89.496, de 29 de março de 1984.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Irrigação PúblicaUO: 53101 - Ministério da Integração Nacional

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 607 - IrrigaçãoSubfunção:Esfera:

12G2 - Construção do Canal de Irrigação Jaguari no Estado do Rio Grande do Sul

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Implantação de infraestrutura hídrica de uso comum para atender a agricultura irrigada.

kmUnidade de Medida:Canal construídoProduto:

Especificação do Produto

Contribuir para o aumento da produção agrícola, aumentando a oferta de alimentos e fomentando a geração de emprego e renda por meio da agricultura irrigada. Possibilitar o
incremento da área irrigada e estimular o desenvolvimento regional. Promover o desenvolvimento da agricultura irrigada na Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul. Atender a
demanda hídrica nos períodos secos e, principalmente, nos anos críticos de precipitações. Incorporar em torno de 17.000 ha ao sistema produtivo da região.

Descrição
Implantação de infraestrutura hídrica de uso comum para atender a agricultura irrigada, com captação a partir da Barragem Arroio Jaguari, na Metade Sul do Estado do Rio Grande
do Sul.
As etapas a serem executadas compreendem a elaboração de estudos e projetos de engenharia, a implantação de 37 km de canais, além da implantação dos projetos ambientais,
da supervisão e do gerenciamento das obras.
Também poderão ser contempladas as atividades visando a transferência da gestão, como administração fundiária, organização de produtores, apoio em administração,
manutenção, assistência técnica e capacitação de pequenos produtores.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Apresentação do Plano de Trabalho pelo convenente, contendo a execução física e financeira (recursos previstos no OGU + contrapartida do estado), que após aprovado pela área
técnica é celebrado o respectivo termo de compromisso.

Unidade Responsável: Departamento de Irrigação PúblicaUO: 53101 - Ministério da Integração Nacional
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Localizador (es)
0043 - No Estado do Rio Grande do Sul

31/12/2015Data Início: R$ 83.134.301,00Data Término:01/09/2011 100Custo Total: Total Físico:

Lei nº 9.433, de 08/01/1997; e Lei 10.683, de 28/05/2003.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 607 - IrrigaçãoSubfunção:Esfera:

12G3 - Construção do Canal de Irrigação Taquarembó no Estado do Rio Grande do Sul

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Implantação de infraestrutura hídrica de uso comum para atender a agricultura irrigada.

kmUnidade de Medida:Canal construídoProduto:

Especificação do Produto

Contribuir para o aumento da produção agrícola, aumentando a oferta de alimentos e fomentando a geração de emprego e renda por meio da agricultura irrigada. Possibilitar o
incremento da área irrigada e estimular o desenvolvimento regional. Promover o desenvolvimento da agricultura irrigada na Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul. Atender a
demanda hídrica nos períodos secos e, principalmente, nos anos críticos de precipitações. Incorporar em torno de 15.000 ha ao sistema produtivo da região.

Descrição
Implantação de infraestrutura hídrica de uso comum para atender a agricultura irrigada, com captação a partir da Barragem Arroio Taquarembó, na Metade Sul do Estado do Rio
Grande do Sul.
As etapas a serem executadas compreendem a elaboração de estudos e projetos de engenharia, a implantação de 40 km de canais, além da implantação dos projetos ambientais,
da supervisão e do gerenciamento das obras.
Também poderão ser contempladas as atividades visando a transferência da gestão, como administração fundiária, organização de produtores, apoio em administração,
manutenção, assistência técnica e capacitação de pequenos produtores.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Apresentação do Plano de Trabalho pelo convenente, contendo a execução física e financeira (recursos previstos no OGU + contrapartida do estado), que após aprovado pela área
técnica é celebrado o respectivo termo de compromisso.

Localizador (es)
0043 - No Estado do Rio Grande do Sul

31/12/2014Data Início: R$ 67.225.203,00Data Término:01/09/2011 100Custo Total: Total Físico:

Lei nº 9.433, de 08/01/1997; e Lei 10.683, de 28/05/2003.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Irrigação PúblicaUO: 53101 - Ministério da Integração Nacional

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 607 - IrrigaçãoSubfunção:Esfera:

12OB - Transferência da Gestão de Perímetros Públicos de Irrigação

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Projeto

unidadeUnidade de Medida:Perímetro irrigado transferidoProduto:

Transferir a gestão dos perímetros públicos de irrigação aos seus produtores, proporcionando a eles condições administrativas-técnicas e econômicas para o desenvolvimento da
agricultura irrigada e do agronegócio, visando a fixação do homem no campo e a sua inclusão no processo produtivo, a geração de emprego e renda e a redução de custos
operacionais.

Descrição
Prestação de assistência técnica a pequenos produtores; capacitação dos agricultores para transformar-se em pequenos empresários rurais; capacitação das respectivas
organizações de produtores delegatárias da gestão do perímetro para atingirem sua autogestão administrativa e operacional; regularização fundiária; execução de obras de

Finalidade
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recuperação e melhoramento necessárias ao perfeito funcionamento da infraestrutura de irrigação de uso-comum; despesas de fiscalização de contratos, convênios e pagamentos
de impostos e
taxas; atendimento a condicionantes ambientais; e outras atividades necessárias para o atingimento da finalidade da ação.

Localizador (es)
0001 - Nacional

01/07/2010 Total Físico:Data Início: Data Término: 34R$ 70.000.000,0031/12/2016 Custo Total:

0056 - Perímetro de Irrigação Tabuleiros Litorâneos - Parnaíba - PI

Total Físico:Data Início: Data Término: Custo Total:

0058 - Perímetro de Irrigação Platos de Guadalupe - no Estado do Piauí

Total Físico:Data Início: Data Término: Custo Total:

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS

Lei nº 6.662, de 25 de junho de 1979 - Lei de Irrigação suas alterações e decretos regulamentadores.
Base Legal da Ação

O Cadastro das ações padronizadas traz apenas os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias. Para informações sobre os demais atributos, consultar a versão
on-line (SIOP Acesso Público).

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 607 - IrrigaçãoSubfunção:Esfera:

140C - Implantação dos Perímetros de Irrigação do Canal do Sertão Alagoano no Estado de Alagoas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Área de implantada de 16.880 ha, com infraestrutura de uso comum, dividida em lotes para pequenos irrigantes e lotes empresariais.

% de execução físicaUnidade de Medida:Projeto executadoProduto:

Especificação do Produto

Contribuir para a elevação da produção e produtividade das safras agrícolas, aumentar a oferta de alimentos básicos e fomentar a geração de emprego e renda por meio de projetos
de irrigação. Possibilitar o incremento da área irrigada e estimular o desenvolvimento regional. Estabelecer uso viável da água aduzida pelo Canal do Sertão Alagoano.

Descrição
Implantação de obras de infraestrutura comum para projetos de irrigação localizados na zona de influência do Canal do Sertão Alagoano e que captarão água a partir do mesmo.
Inicialmente estão previstos os Perímetros de Irrigação Pariconha (3.200 ha), Delmiro Gouveia (1.600 ha), Inhapi (4.280 ha), Tapera/Carneiros (4.100 ha) e Monteirópolis (3.700 ha),
totalizando uma área de 16.880 ha.
As etapas a serem executadas compreendem os Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica, Social e Ambiental, os Estudos de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), os projetos de
engenharia, as obras de implantação dos sistemas de captação, distribuição e drenagem, aquisição dos equipamentos hidromecânicos e as demais obras complementares ao
projeto e de sustentabilidade produtiva, além da implantação dos Projetos Básicos Ambientais (PBA) e da supervisão e gerenciamento das obras.
Para os pequenos irrigantes poderão ser adquiridos os sistemas parcelares (on farm). Também poderão ser contempladas as atividades de administração fundiária, organização de
produtores, apoio em administração, manutenção, assistência técnica e capacitação de pequenos produtores para a transferência da gestão.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Apresentação do Plano de Trabalho pelo convenente, contendo a execução física e financeira (recursos previstos no OGU + contrapartida do estado), que após aprovado pela área
técnica é celebrado o respectivo termo de compromisso.

Localizador (es)
0027 - No Estado de Alagoas

31/12/2016Data Início: R$ 84.000.000,00Data Término:01/01/2012 100Custo Total: Total Físico:

Unidade Responsável: Departamento de Irrigação PúblicaUO: 53101 - Ministério da Integração Nacional
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Lei nº 6.662 de 25 de junho de 1979 e Lei 10.683, 28 de maio de 2003.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 607 - IrrigaçãoSubfunção:Esfera:

140G - Elaboração e Implantação do Sistema Nacional de Informações sobre a Agricultura Irrigada

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Banco de dados georeferenciados

% de execução físicaUnidade de Medida:Sistema de informação implantadoProduto:

Especificação do Produto

Implantar o Sistema Nacional de Informações sobre Agricultura Irrigada, destinado à coleta, ao processamento, ao armazenamento e  à recuperação de informações, referentes à
organização, à estruturação da análise dos dados e à divulgação das informações relativas às áreas irrigadas, às culturas exploradas, aos métodos de irrigação empregados, ao
nível tecnológico da atividade; ao inventário de recursos hídricos, às informações hidrológicas; ao mapeamento de solos com aptidão para agricultura irrigada; à agroclimatologia; à
infraestrutura de suporte; à disponibilidade de energia elétrica e a  outras fontes de energia; às informações socioeconômicas acerca dos agricultores; à quantidade, à qualidade e à
destinação dos produtos oriundos da agricultura irrigada e ao Cadastro Nacional dos Agricultores Irrigantes.

Descrição
Trata-se de uma ação de suporte ao crescimento da Agricultura Irrigada de modo a fornecer subsídios para a elaboração de planos de irrigação pela União, Estados e Distrito
Federal; permitir a avaliação e a classificação dos Projetos Públicos de Irrigação; facilitar a disseminação de práticas que levem ao êxito dos projetos e subsidiar o planejamento da
expansão da Agricultura Irrigada, tendo em vista que a informação disponível sobre a área irrigada no País e suas características é escassa e imprecisa para permitir planejar e
executar ações junto aos irrigantes privados que visem melhorar a eficiência de todos os fatores que intervêm na produção irrigada. O cadastro será planejado com base nas
informações levantadas junto aos Estados e aos Municípios, bem como mediante interpretação de imagens de satélite, como forma de localizar as propriedades irrigadas, com
planejamento e implementação do trabalho de campo em todo o País, para geração de informações que alimentarão o banco de dados, a ser desenvolvido em Sistema de
Informações Gerenciais (SIG) para a formação do Cadastro Nacional da Agricultura Irrigada.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Execução direta por meio do próprio quadro técnico da empresa e/ou através de licitações específicas para as diversas fases do projeto.

Localizador (es)
0001 - Nacional

30/12/2015Data Início: R$ 25.000.000,00Data Término:06/01/2012 100Custo Total: Total Físico:

Lei nº 6.662, de 25 de junho de 1979.
Decreto nº 89.496, de 29 de março de 1984.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Política de IrrigaçãoUO: 53101 - Ministério da Integração Nacional

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 607 - IrrigaçãoSubfunção:Esfera:

140H - Elaboração do Plano Diretor Nacional, do Programa Nacional e de Planos e Programas Estaduais de Irrigação e Drenagem

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Plano: unidade de planejamento onde são definidos programas e projetos necessários para a mudança de uma situação-problema mais abrangente; Programa: conjunto de projetos
e atividades articulados entre si, que visam o alcance de uma situação-objetivo.

% de execução físicaUnidade de Medida:Plano apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Expandir a área irrigada no país.

Descrição
Elaboração e implantação do Plano Diretor Nacional da Agricultura Irrigada, do Programa Nacional de Irrigação e Drenagem e de Planos Diretores e Programas Estaduais, de modo
a estabelecer objetivos, diretrizes e instrumentos para a expansão da agricultura irrigada no país.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Licitações específicas para os Planos e Programa Nacional e Estaduais.

Unidade Responsável: Departamento de Política de IrrigaçãoUO: 53101 - Ministério da Integração Nacional
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Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2014Data Início: R$ 15.000.000,00Data Término:06/01/2012 100Custo Total: Total Físico:

Lei nº 6.662, de 25 de junho de 1979.
Decreto nº 89.496, de 29 de março de 1984.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 607 - IrrigaçãoSubfunção:Esfera:

140X - Regularização Ambiental e Fundiária de Perímetros Públicos de Irrigação

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Projeto

unidadeUnidade de Medida:Regularização efetivadaProduto:

Proporcionar a regularização ambiental e fundiária dos perímetros públicos irrigados, visando o atendimento da legislação.

Descrição
Atendimento às legislações ambientais e fundiárias, incluindo a de recursos hídricos, objetivando a regularização dos perímetros públicos de irrigação para que estes possam operar
regularmente, proporcionando aos produtores as condições necessárias para a continuidade da produção e o acesso aos financiamentos bancários, que exigem a conformidade
ambiental dos respectivos perímetros para a liberação do crédito, condição necessária também para a certificação e comercialização de seus produtos.
Com relação à regularização ambiental, a maioria dos projetos possui passivos ambientais acumulados ao longo dos anos, que, em alguns casos, vão desde a inexistência total de
licenças até a falta de cumprimento de condicionantes de licenças anteriores (Licença Prévia e Licença de Instalação), descumprimentos ainda mantidos na vigência da Licença de
Operação. Dentre as condicionantes presentes na maioria das licenças de operação obtidas pode-se destacar: monitoramento da qualidade da água e do solo; programa de
gerenciamento de resíduos, especialmente os agrotóxicos; programa de recuperação de áreas degradadas; programa de gerenciamento de áreas protegidas, incluindo o
restabelecimento de APPs; aquisição e/ou complementação de áreas para compor a reserva legal dos perímetros e proteção das áreas de reservas instituídas.
Por outro lado, a regularização fundiária dos projetos demanda as seguintes providências:
•	Promover a retomada de lotes improdutivos e executar as atividades relacionadas à ocupação, titulação, transferência de titularidade de lotes, controle da aquisição e distribuição
da terra, mediação de conflitos agrários e reorganização das áreas dos perímetros de irrigação.
•	Realizar o Georreferenciamento das áreas irrigáveis, de servidão, da infraestrutura e demais áreas que compõe os Perímetros, em cumprimento à Lei nº 10.267, de 28 de agosto de
2001, regulamentada pelo Decreto n°4.449, de 30 de agosto de 2002 e Decreto nº 5.570, de 31 de outubro de 2005, com observância da Norma Técnica para Georreferenciamento
de Imóveis, 2ª edição (INCRA), publicada no DOU em 04 de março de 2010.
•	Refinanciar as dívidas de amortização dos lotes: criar instrumento normativo de caráter permanente com a definição de descontos e novas formas de quitação dos débitos em
atraso.
•	Imposto Territorial Rural – ITR: articular a criação de uma lei específica tratando da isenção total do tributo com fulcro na política agrícola. A Codevasf, empresa pública, não está
isenta do pagamento do ITR, sujeitando-se, portanto, às penalidades do ônus da tributação.
•	Conclusão dos processos de desapropriação de lotes, aquisição de terras e resolução de pendências judiciais.
Além disso, há também que se cumprir os termos das outorgas de água dos respectivos perímetros públicos de irrigação por meio do atendimento das exigências para a
manutenção do direito de uso da água.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

01/01/2011 Total Físico:Data Início: Data Término: 30R$ 27.808.242,0031/12/2015 Custo Total:

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS

Lei nº 6.088, de 16 de junho de 1974 - criação da CODEVASF, alterada pela lei nº 9.954 de 06 de janeiro de 2000 e nº 12.040, de 1º de outubro de 2009. Lei nº 6.662, de 25 de
junho de 1979 - Lei de irrigação e Decretos Regulamentadores. Lei nº 4.947, de 6 de abril de 1966, alterada pela Lei nº 10.267, de 28 de agosto de 2001 -  regulamentada pelo
Decreto n°4.449 de 30 de agosto de 2002 e Decreto nº 5.570, de 31 de outubro de 2005. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e as Resoluções CONAMA nº 001, de 23 de janeiro
de 1986 e nº 237, de 19 de dezembro de 1997. Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 - Lei das águas que Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos.

Base Legal da Ação

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 9
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O Cadastro das ações padronizadas traz apenas os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias. Para informações sobre os demais atributos, consultar a versão
on-line (SIOP Acesso Público).

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 607 - IrrigaçãoSubfunção:Esfera:

140Y - Transferência da Gestão do Perímetro Público de Irrigação Estreito com 7.983 ha No Estado da Bahia

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

unidadeUnidade de Medida:Perímetro irrigado transferidoProduto:

Especificação do Produto

Transferir a gestão dos perímetros públicos de irrigação aos seus produtores, proporcionando a eles condições administrativas-técnicas e econômicas para o desenvolvimento da
agricultura irrigada e do agronegócio, visando a fixação do homem no campo e a sua inclusão no processo produtivo, a geração de emprego e renda e a redução de custos
operacionais.

Descrição
Prestação de assistência técnica a pequenos produtores; capacitação dos agricultores para transformar-se em pequenos empresários rurais; capacitação das respectivas
organizações de produtores delegatárias da gestão do perímetro para atingirem sua autogestão administrativa e operacional; execução de obras de recuperação e melhoramento
necessárias ao perfeito funcionamento da infra-estrutura de irrigação de uso-comum; implantação de infra-estrutura de apoio à produção; despesas de fiscalização de contratos,
convênios e pagamentos de impostos e taxas; e outras atividades necessárias para o atingimento da finalidade da ação.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Execução direta por meio do próprio quadro técnico da empresa e/ou através de licitações específicas para as diversas fases do projeto e/ou Convênios ou instrumentos congêneres
com entidades governamentais e não governamentais.

Localizador (es)
0029 - No Estado da Bahia

30/11/2019Data Início: R$ 153.758.500,00Data Término:01/01/2005 1Custo Total: Total Físico:

Lei nº 6.088, de 16 de junho de 1974 - criação da CODEVASF, alterada pelas leis nº 9.954 de 06 de janeiro de 2000, nº 12.040, de 1º de outubro de 2009, e nº 12.196, de 14 de
janeiro de 2010. Lei nº 6.662, de 25 de junho de 1979 - lei de irrigação e decretos regulamentadores.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do ParnaíbaUO: 53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 607 - IrrigaçãoSubfunção:Esfera:

1622 - Implantação do Perímetro de Irrigação Jacaré-Curituba com 3.150 ha no Estado de Sergipe

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Perímetro de irrigação implantado com 3.150 ha no Estado de Sergipe.

% de execução físicaUnidade de Medida:Projeto executadoProduto:

Especificação do Produto

Contribuir para a elevação da produção e da produtividade das safras agrícolas, aumentar a oferta de alimentos básicos; fomentar a geração de empregos e renda, por meio de
projetos de irrigação.

Descrição
Implantação de obras de infraestrutura de irrigação de uso comum em uma área de 3.150 ha compreendendo: captação e adução, construção de barragens, estação de
bombeamento, canais e adutoras, rede de drenagem, de distribuição perssurizadas, subestação, linhas de transmissão, de distribuição, redes viárias, aquisição de equipamentos
eletro-hidromecâncicos, de equipamentos de controle de vazão e tomadas d'água. Inclui ainda administração fundiária, organização de produtores, apoio em administração,
operação, manutenção, assistência técnica e capacitação de técnicos e agricultores na fase de operação inicial.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

PAC.

Localizador (es)
0028 - No Estado de Sergipe

Unidade Responsável: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do ParnaíbaUO: 53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São
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31/12/1996 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 51.000.000,0031/12/2015 Custo Total:

Lei nº 6.088 de 16 de julho de 1974; e Lei nº 6.662, de 25 de junho de 1979.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 607 - IrrigaçãoSubfunção:Esfera:

1692 - Implantação do Perímetro de Irrigação Salitre com 31.305ha no Estado da Bahia

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Área dotada de infraestrutura básica de irrigação.

% de execução físicaUnidade de Medida:Projeto executadoProduto:

Especificação do Produto

Proporcionar aos produtores condições administrativas-técnicas e econômicas para o desenvolvimento da agricultura irrigada e do agronegócio, visando a fixação do homem no
campo  e a sua inclusão no processo produtivo, a geração de emprego e renda e a redução de custos operacionais; promover o desenvolvimento socioeconômico regional, com o
consequente resgate da cidadania, consolidando o empreendimento para a transferência da gestão aos produtores.

Descrição
Implantação de 31.305 ha, compreendendo estudos e projetos, aquisição de terras e a implantação da infraestrutura básica de uso comum. Inclui ainda administração fundiária,
organização de produtores, apoio em administração, operação, manutenção, assistência técnica e capacitação de técnicos e agricultores na fase de operação inicial.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Está no PAC. O Governo Federal está elaborando um estudo sobre a viabilidade de conceder este perímetro em regime PPP. Desta forma, parte da obra poderá ser implantada por
parceiro privado.

Localizador (es)
0029 - No Estado da Bahia

30/12/2014Data Início: R$ 369.150.514,00Data Término:31/03/1998 100Custo Total: Total Físico:

Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974; e Lei nº 6.662, de 25 de junho de 1979.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do ParnaíbaUO: 53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 607 - IrrigaçãoSubfunção:Esfera:

1O12 - Implantação do Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú - 2ª Etapa - com 4.168ha no Estado do Ceará

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Execução das obras civis, aquisição e montagem de equipamentos elétricos e hidromecânicos, estudos ambientais complementares e execução das medidas mitigadoras, ações
sociais e desapropriação.

% de execução físicaUnidade de Medida:Projeto executadoProduto:

Especificação do Produto

Promover a irrigação de mais 4.168ha em área correspondente à 2ª Etapa do Projeto, aproveitando o potencial da Bacia do Vale do Acaraú, contribuíndo para elevar a produção e a
produtividade das safras agrícolas, bem como aumentar a oferta de alimentos básicos e fruticultura de exportação, mediante incentivo à irrigação e o fomento à geração de emprego
e renda. Serão mais 12.000 empregos gerados, entre diretos e indiretos e uma renda bruta anual da ordem de R$ 40.000.000,00. A população beneficiada será da ordem de 60.000
pessoas.

Descrição
Implantação da infraestrutura do Projeto Baixo Acaraú, relativa à 2ª Etapa - 4.168ha, compreendendo: canais, adutoras, estações de bombeamento, drenos, vertedouros,
reservatórios, descargas de segurança, automação, núcleos habitacionais, rede on farm, rede viária, redes de energia e de irrigação nas áreas irrigáveis selecionadas. Inclui ainda
administração fundiária, organização de produtores, apoio em administração, operação, manutenção, assistência técnica e capacitação de técnicos e agricultores na fase de
operação inicial.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Diretoria de Infra-Estrutura HídricaUO: 53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas -
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Execução direta por meio do próprio quadro técnico da empresa e/ou através de licitações específicas para as diversas fases do projeto e/ou Convênios ou instrumentos congêneres
com entidades governamentais e não governamentais.

Localizador (es)
0023 - No Estado do Ceará

30/12/2014Data Início: R$ 233.275.211,00Data Término:28/02/2007 100Custo Total: Total Físico:

Lei nº 6.662, de 25/06/1979; e Lei nº 4.229, de 01/06/1963.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 607 - IrrigaçãoSubfunção:Esfera:

1O17 - Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de Russas - 2ª Etapa - com 3.600 ha no Estado do Ceará

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Implantação da infraestrutura básica da 2ª Etapa do Projeto Tabuleiros de Russas-3.600 ha. Execução das obras civis, aquisição e montagem de equipamentos elétricos e
hidromecânicos, estudos ambientais complementares e execução das medidas mitigadoras, ações sociais e desapropriação.

% de execução físicaUnidade de Medida:Projeto executadoProduto:

Especificação do Produto

Promover a irrigação de mais 3.600 ha irrigados, em área que compreende a 2ª Etapa do Projeto, para produção de frutas tropicais nobres, tipo exportação, com a possibilidade de
geração de 9.000 empregos, entre diretos e indiretos, e uma renda bruta anual de R$ 30.000.000,00. Será beneficiada uma população de 45.000 pessoas.

Descrição
Implantação da infraestrutura básica da 2ª Etapa do Projeto Tabuleiros de Russas - 3.600 ha, nos Municípios de Russas / Morada Nova / Limoeiro do Norte - CE, compreendendo a
execução de canais revestidos com concreto; drenos; estação elevatória; e sistema de adutoras de distribuição. Inclui ainda administração fundiária, organização de produtores,
apoio em administração, operação, manutenção, assistência técnica e capacitação de técnicos e agricultores na fase de operação inicial.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Execução direta por meio do próprio quadro técnico do Órgão e/ou através de licitações específicas para as diversas fases do projeto e/ou Convênios ou instrumentos congêneres
com entidades governamentais e não governamentais.

Localizador (es)
0023 - No Estado do Ceará

28/02/2007 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 186.036.396,0031/12/2014 Custo Total:

Lei nº 6.662, de 25/06/1979; e Lei nº 4.229, de 01/06/1963.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico e ProduçãoUO: 53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas -

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 607 - IrrigaçãoSubfunção:Esfera:

1O21 - Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiros Litorâneos de Parnaíba - 2ª Etapa - com 5.985ha no Estado do Piauí

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

5.985ha de irrigação localizada. Execução das obras civis, aquisição e montagem de equipamentos elétricos e hidromecânicos, estudos ambientais complementares e execução das
medidas mitigadoras, ações sociais e desapropriação.

% de execução físicaUnidade de Medida:Projeto executadoProduto:

Especificação do Produto

Incrementar o processo produtivo da região com mais 5.985ha de irrigação, com a utilização de metodologias modernas (irrigação localizada). O projeto gerará cerca de 1.960
empregos indiretos e 3.920 diretos, beneficiando uma população de 25.000 pessoas.

Descrição
Implantação de 5.985ha com a utilização de modernas tecnologias de irrigação do tipo micro aspersão e gotejamento. Serão executadas as seguintes obras: rede de adução e
distribuição de água, através de canais e adutoras; rede elétrica; drenagem; aquisição e montagem de equipamentos parcelares para pequenos irrigantes; e aquisição e montagem
das bombas da estação de bombeamento principal. Inclui ainda administração fundiária, organização de produtores, apoio em administração, operação, manutenção, assistência
técnica e capacitação de técnicos e agricultores na fase de operação inicial.

Finalidade

Unidade Responsável: Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico e ProduçãoUO: 53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas -
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Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Execução direta por meio do próprio quadro técnico do Órgão e/ou através de licitações específicas para as diversas fases do projeto e/ou Convênios ou instrumentos congêneres
com entidades governamentais e não governamentais.

Localizador (es)
0022 - No Estado do Piauí

31/12/2014Data Início: R$ 309.772.192,00Data Término:28/02/2007 100Custo Total: Total Físico:

Lei nº 6.662, de 25/06/1979; e Lei 4.229, de 01/06/1963.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 607 - IrrigaçãoSubfunção:Esfera:

1O25 - Implantação do Perímetro de Irrigação Araras Norte - 2ª Etapa - com 1.619ha no Estado do Ceará

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Perímetro de irrigação implantado com 1.619ha no Estado do Ceará. Implantação da 2ª etapa da infraestrutura do Projeto de Irrigação Araras Norte - 1.619 ha como: fornecimento e
montagem de "by-pass" para EBP da 2ª etapa; 16 Km de rede de eletrificação; 16 Km de cercas de contorno, contruir as EB's individuais, serviços e obras complementares e
contratação para o reloteamento dos setores 5, 6, 7 e 8, da referida etapa.

% de execução físicaUnidade de Medida:Projeto executadoProduto:

Especificação do Produto

Implantar mais 1.619 ha de área irrigada na região norte do Estado do Ceará, aproveitando o potencial da Bacia do Vale do Acaraú, contribuindo para elevar a produção e a
produtividade das safras agrícolas, bem como aumentar a oferta de alimentos básicos mediante incentivo à irrigação e o fomento à geração de emprego e renda, beneficiando uma
população de 8.070 habitantes. Serão gerados 1.345 empregos diretos e 2.690 indiretos.

Descrição
Implantação da 2ª etapa do Projeto Irrigado Araras Norte, adicionando 1.619 há ao projeto, totalizando 3.225 há. A obra compreende a implantação de rede elétrica, estações
setoriais de bombeamento, rede de distribuição de água, aquisição e montagem do equipamento parcelar para pequenos irrigantes, e execução da rede de drenagem. Inclui ainda
administração fundiária, organização de produtores, apoio em administração, operação, manutenção, assistência técnica e capacitação de técnicos e agricultores na fase de
operação inicial.delegatárias da gestão do perímetro para atingirem sua autogestão administrativa e operacional; execução de obras de recuperação e melhoramento necessárias ao
perfeito funcionamento da infraestrutura de irrigação de uso-comum; despesas de  fiscalização de contratos, convênios e pagamentos de impostos e taxas; e outras atividades
necessárias para o atingimento da finalidade da ação.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Execução direta por meio do próprio quadro técnico do Órgão e/ou através de licitações específicas para as diversas fases do projeto e/ou Convênios ou instrumentos congêneres
com entidades governamentais e não governamentais.

Localizador (es)
0023 - No Estado do Ceará

31/07/2008 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 28.478.454,0030/12/2012 Custo Total:

Lei Nº 4229/63, de criação do DNOCS alterada pela Lei Nº 12.204/2001;Lei nº 6.662, de 25 de junho de 1979 - Lei de Irrigação suas alterações e decretos regulamentadores.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico e ProduçãoUO: 53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas -

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 607 - IrrigaçãoSubfunção:Esfera:

1O28 - Implantação do Perímetro de Irrigação Platôs de Guadalupe - 2ª Etapa - com 10.595ha no Estado do Piauí

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Projeto de irrigação de uma área de 10.594,80 ha, para exploração, basicamente, com fruticultura. Execução das obras civis, aquisição e montagem de equipamentos elétricos e
hidromecânicos, estudos ambientais complementares e execução das medidas mitigadoras, ações sociais e desapropriação.

% de execução físicaUnidade de Medida:Projeto executadoProduto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável: Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico e ProduçãoUO: 53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas -
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Implantar mais de 10.594,80ha, referente à 2ª Etapa do Projeto, com vistas à produção de alimentos básicos e culturas nobre de exportação, com geração de 30.000 empregos,
entre diretos e indiretos e uma renda bruta anual da ordem de R$ 100.000.000,00. A população beneficiada será de 150.000 pessoas.

Descrição
Projeto de irrigação preconizando a implantação de 10.594,80 ha, divididos entre as áreas norte (6757,50 ha) e área sul (3873,30 ha). Serão executadas as seguintes obras: rede de
adução e distribuição de água, através de canais e adutoras; rede elétrica; drenagem; aquisição e montagem de equipamentos parcelares, para pequenos irrigantes; e aquisição e
montagem das bombas da estação de bombeamento principal. Inclui ainda administração fundiária, organização de produtores, apoio em administração, operação, manutenção,
assistência técnica e capacitação de técnicos e agricultores na fase de operação inicial.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Execução direta por meio do próprio quadro técnico do Órgão e/ou através de licitações específicas para as diversas fases do projeto e/ou Convênios ou instrumentos congêneres
com entidades governamentais e não governamentais.

Localizador (es)
0022 - No Estado do Piauí

30/12/2014Data Início: R$ 271.291.128,00Data Término:28/02/2007 100Custo Total: Total Físico:

Lei nº 6.662, de 25/07/1979; e Lei nº 4.229, de 01/06/1963.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 607 - IrrigaçãoSubfunção:Esfera:

1P91 - Revitalização do Perímetro Rio Formoso com 28.500 ha no Estado do Tocantins

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Área implantada com infraestrutura de irrigação de uso comum.

% de execução físicaUnidade de Medida:Projeto executadoProduto:

Especificação do Produto

Contribuir para o aumento da produção agrícola, aumentando a oferta de alimentos e fomentando a geração de emprego e renda por meio da agricultura irrigada. Possibilitar o
incremento da área irrigada e estimular o desenvolvimento regional. Garantir recursos hídricos suficientes tanto no período chuvoso quanto na estiagem, no município de Formoso
do Araguaia, possibilitando a irrigação de 28.500ha.

Descrição
Recuperação e atualização das estruturas de uso comum do Projeto de Irrigação Formoso do Araguaia, incluindo a elaboração de estudos e projetos de engenharia, a elaboração e
a implantação de estudos e projetos ambientais, a recuperação de reservatórios, canais, adutoras, estações de bombeamento e drenagem, diques, estradas e demais obras
complementares ao projeto, possibilitando a segurança hídrica para a irrigação de 28.500ha.
Essas ações possibilitarão a atualização e a otimização do empreendimento, resultando acréscimo na produtividade e qualidade das culturas, principalmente de soja, milho, arroz,
melancia e melão.
Também serão desenvolvidas atividades de apoio ao Distrito de Irrigação do Rio Formoso como supervisão, gerenciamento e apoio a capacitação de técnicos e agricultores.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Apresentação do Plano de Trabalho pelo convenente, contendo a execução física e financeira (recursos previstos no OGU + contrapartida do estado), que após aprovado pela área
técnica é celebrado o respectivo convênio.

Localizador (es)
0017 - No Estado do Tocantins

31/12/2015Data Início: R$ 110.000.000,00Data Término:06/01/2011 100Custo Total: Total Físico:

Lei nº 6.662, de 25 de junho de 1979 e Decreto nº 89.496, de 29 de março de 1984.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Desenvolvimento HidroagrícolaUO: 53101 - Ministério da Integração Nacional

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 607 - IrrigaçãoSubfunção:Esfera:

20EY - Administração de Perímetros Públicos de Irrigação

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade
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Operação e manutenção de perímetros públicos de irrigação, com apoio à administração, execução de obras, recuperação da infraestrutura de irrigação de uso comum, participação
nos custos operacionais dos perímetros e prestação de assistência técnica aos produtores.

unidadeUnidade de Medida:Perímetro irrigado mantidoProduto:

Especificação do Produto

Proporcionar a realização de ações de administração dos perímetros públicos irrigados, visando à manutenção e à melhoria de suas condições produtivas.

Descrição
Operação e manutenção de perímetros públicos de irrigação, apoio à administração, execução de obras para a operação, manutenção e recuperação da infraestrutura de irrigação
de uso comum, participação nos custos operacionais dos perímetros (energia elétrica), atividades de prestação de assistência técnica e atividades de organização de produtores,
regularização fundiária, despesas de fiscalização de contratos, convênios e pagamentos de impostos e taxas, atendimento das condicionantes ambientais, capacitação de técnicos e
agricultores, recuperação das estruturas já implementadas dos Projetos Públicos de Irrigação (reservatórios, canais, adutoras, sistemas de bombeamento, diques, estradas, etc) bem
como implantação de novos sistemas que garantam a otimização e atualização do empreendimento (tais como novos sistemas de captação, drenagem, etc), gerando acréscimo na
produtividade e qualidade das culturas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Execução direta por meio do próprio quadro técnico da empresa e/ou através de licitações específicas para as diversas fases do projeto e/ou Convênios ou instrumentos congêneres
com entidades governamentais e não governamentais.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 6.088, de 16 de junho de 1974 - criação da CODEVASF, alterada pela lei nº 9.954 de 06 de janeiro de 2000 e nº 12.040, de 1º de outubro de 2009.Lei nº 6.662, de 25 de junho
de 1979 - lei de irrigação e decretos regulamentadores. Lei nº 12.196, de 14 de janeiro de 2010.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do ParnaíbaUO: 53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 607 - IrrigaçãoSubfunção:Esfera:

20QX - Desenvolvimento e Difusão de Tecnologias, Estudos e Pesquisas afins em Agricultura Irrigada

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Técnicos e produtores rurais capacitados que possam adotar as práticas e técnicas de irrigação e drenagem e manejo agrícola dos cultivos, que tenham por princípio o manejo
racional da água, e, consequentemente, contribuir para o aumento da produtividade agrícola e melhorar a qualidade de vida no meio rural de forma sustentável .

unidadeUnidade de Medida:Técnico/produtor capacitadoProduto:

Especificação do Produto

Promover o desenvolvimento da atividade irrigada mediante ações e estímulo à difusão de estudos incrementais, de projetos demonstrativos, de capacitação, aí incluídos a
tecnologia e cultivares adequados, o manejo e o desempenho dos cultivos, sistemas de produção apropriados e integrados à toda cadeia agroprodutiva.

Descrição
Apoio e implementação de estudos e projetos que tenham por princípio a utilização da tecnologia de irrigação e drenagem, de modo a garantir uma agricultura produtiva, intensiva e
mais eficiente no uso da água. Promoção de ações de capacitação em seus diversos níveis de atuação. Realização de cursos, seminários, dias de campo, implantação de unidades
demonstrativas, produção e difusão de material técnico e instrucional, e apoio a outras atividades inerentes ao objetivo desta ação.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Esta ação poderá ser realizada mediante execução direta ou indireta, por projetos específicos,convênios ou contratos com universidades, colégios agrícolas e instituições públicas
das varias esferas governamentais e não governamentais. Envolve ainda, a mobilização nas áreas de pesquisa e desenvolvimento tecnológico.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Constituição Federal, Art. 187, VII;  Lei nº 8.171/91, Arts. 84, 85 e 106; e Decreto nº 7.127/2010.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação de Manejo Sustentável dos Sistemas ProdutivosUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 606 - Extensão RuralSubfunção:Esfera:

2B69 - Promoção da Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade
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unidadeUnidade de Medida:Perímetro assistidoProduto:

Apoiar, por meio da Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER, a produção e administração dos perímetros irrigados cuja gestão foi transferida aos irrigantes

Descrição
Promoção de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER, induzindo a utilização de tecnologias mais eficientes bem como selecionando culturas de maior valor agregado;
qualificar os irrigantes familiares quanto às técnicas de produção e gerenciamento do negócio, dando assim, melhor aproveitamento aos investimentos já realizados, combatendo o
desperdício dos recursos públicos, objetivando a sustentabilidade da emancipação do perímetro, gerando mais empregos diretos e indiretos e mais renda para os irrigantes

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
53101 - Ministério da Integração Nacional

Art 17, da Lei nº 8.171, de 17/01/1991, modificada pela Lei nº 10.198, de 30/10/2001 (Dispõe sobre a política agrícola); e Lei nº 6.662, de 25/06/1979, regulamentada pelo Decreto nº
89.496, de 29/03/1984.

Base Legal da Ação

O Cadastro das ações padronizadas traz apenas os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias. Para informações sobre os demais atributos, consultar a versão
on-line (SIOP Acesso Público).

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 607 - IrrigaçãoSubfunção:Esfera:

2E50 - Estudos para Desenvolvimento do Plano de Irrigação Pública do Semiárido Brasileiro

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Estudo realizadoProduto:

Especificação do Produto

Descrição

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Localizador (es)
0001 - Nacional

Base Legal da Ação

Unidade Responsável:UO: 53101 - Ministério da Integração Nacional

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 607 - IrrigaçãoSubfunção:Esfera:

3770 - Implantação do Perímetro de Irrigação Luiz Alves do Araguaia - 1ª e 2ª Etapa - com 6.584 ha no Estado de Goiás.

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Apresentação do Plano de Trabalho pelo convenente, contendo a execução física e financeira (recursos previstos no OGU + contrapartida do estado), que após aprovado pela área
técnica é celebrado o respectivo termo de compromisso.

% de execução físicaUnidade de Medida:Projeto executadoProduto:

Especificação do Produto

Contribuir para a elevação da produção e da produtividade das safras agrícolas, aumentar a oferta de alimentos básicos e fomentar a geração de emprego e renda por meio de
projeto de irrigação.

Descrição
Implantação de obras de infraestrutura de irrigação de uso comum, em 02 áreas independentes, com 8.148ha de área total e 6.580ha de área útil (Superfície Agrícola Útil -SAU),
compreendendo captação flutuante, estações bombeamento, subestações elétricas, rede viária e diques, rede de canais coletores de drenagem, rede elétrica, obras de arte. . A 1ª

Finalidade

Unidade Responsável: Departamento de Irrigação PúblicaUO: 53101 - Ministério da Integração Nacional
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etapa, com 1.844ha, encontra-se concluída e em operação. A Fase A da 2ª etapa com 960ha encontra-se concluída.

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Apresentação do Plano de Trabalho pelo convenente, contendo a execção física e financeira (recursos no OGU + contrapartida), que após aprovado pela área técnica celebra o
respectivo convênio.

Localizador (es)
0052 - No Estado de Goiás

31/12/2014Data Início: R$ 93.235.000,00Data Término:01/01/1995 100Custo Total: Total Físico:

Lei nº 6.662, de 25 de fevereiro de 1979, Dexreto nº 89.496, de 29 de março de 1984.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 607 - IrrigaçãoSubfunção:Esfera:

5246 - Implantação do Perímetro de Irrigação Várzeas de Sousa com 5.100ha no Estado da Paraíba

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Área implantada com infraestrutura de uso comum, dividida em lotes para pequenos produtores e lotes empresariais.

% de execução físicaUnidade de Medida:Projeto executadoProduto:

Especificação do Produto

Contribuir para a elevação da produção e produtividade das safras agrícolas, aumentar a oferta de alimentos básicos e fomentar a geração de emprego e renda por meio de projeto
de irrigação. Possibilitar o incremento da área irrigada e estimular o desenvolvimento regional. Beneficiar 179 famílias e gerar cerca de 5 mil empregos diretos.

Descrição
Implantação de obras de infra-estrutura de irrigação de uso comum, numa área de 5.100 ha, compreendendo captação e adução, construção de: barragens, estações de
bombeamento, canais e adutoras, de redes de drenagem, distribuição de energia elétrica relativa ao projeto, linhas de transmissão, distribuição, redes viárias, aquisição de
equipamentos eletro/hidromecânicos e de controle de vazão, tomadas d’água e equipamentos parcelares dos pequenos irrigantes. Desenvolvimento de atividades de administração
fundiária, organização de produtores, apoio em administração, operação e manutenção, assistência técnica e capacitação de 179 pequenos produtores.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Apresentação do Plano de Trabalho pelo convenente, contendo a execução física e financeira (recursos previstos no OGU + contrapartida do estado), que após aprovado pela área
técnica é celebrado o respectivo convênio.

Localizador (es)
0025 - No Estado da Paraíba

31/10/2012Data Início: R$ 72.704.542,00Data Término:01/08/1998 100Custo Total: Total Físico:

Lei nº 6.662, de 25 de junho de 1979; e Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Irrigação PúblicaUO: 53101 - Ministério da Integração Nacional

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 607 - IrrigaçãoSubfunção:Esfera:

5252 - Implantação do Perímetro de Irrigação Flores de Goiás com 3.800 ha no Estado de Goiás

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Implantação de infraestrutura hídrica de uso comum para atender a agricultura irrigada.

% de execução físicaUnidade de Medida:Projeto executadoProduto:

Especificação do Produto

Contribuir para a elevação da produção e da produtividade das safras agrícolas, aumentar a oferta de alimentos básicos e fomentar a geração de emprego e renda por meio de
projeto de irrigação.

Finalidade

Unidade Responsável: Departamento de Irrigação PúblicaUO: 53101 - Ministério da Integração Nacional
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Descrição
Implantação de obras de infraestrutura de irrigação de uso comum, numa área de 26.500 ha,  compreendendo: captação e adução, construção de barragens, estações de
bombeamento, canais e adutoras, redes de drenagem, de distribuição, pressurizadas, subestação, linhas de transmissão, de distribuição, redes viárias, aquisição de equipamentos
eletro/hidromecânicos e de controle de vazão, e tomadas d´água.
Desenvolvimento de atividades de administração fundiária, organização de produtores, apoio em administração, operação, manutenção e capacitação de técnicos e produtores em
uma área de 3.800ha da 1ª e 2ª Etapas para 06 assentamentos do Incra, beneficiando 997 famílias e 30 lotes empresariais.

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Apresentação do Plano de Trabalho pelo convenente, contendo a execução física e financeira (recursos previstos no OGU + contrapartida do estado), que após aprovado pela área
técnica é celebrado o respectivo convênio.

Localizador (es)
0052 - No Estado de Goiás

31/12/2014Data Início: R$ 166.571.750,00Data Término:01/07/1998 100Custo Total: Total Físico:

Lei nº 6.662, de 25 de junho de 1979.
Decreto nº 89.496, de 29 de março de 1984.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 607 - IrrigaçãoSubfunção:Esfera:

5260 - Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal com 7.862ha no Estado de Pernambuco

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Área dotada de infra-estrutura básica de irrigação.

% de execução físicaUnidade de Medida:Projeto executadoProduto:

Especificação do Produto

Proporcionar aos produtores condições administrativas-técnicas e econômicas para o desenvolvimento da agricultura irrigada e do agronegócio, visando a fixação do homem no
campo e a sua inclusão no processo produtivo, a geração de emprego e renda e a redução de custos operacionais; promover o desenvolvimento sócio-econômico regional, com o
consequente resgate da cidadania, ao consolidar o empreendimento para a transferência da gestão aos produtores.

Descrição
Implantação de 7.862 ha compreendendo estudos e projetos, aquisição de terras e a implantação da infraestrutura básica de uso comum. Inclui ainda administração fundiária,
organização de produtores, apoio em administração, operação, manutenção, assistência técnica e capacitação de técnicos e agricultores na fase de operação inicial.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Está no PAC. O Governo Federal está elaborando um estudo sobre a viabilidade de conceder este perímetro em regime PPP. Desta forma, parte da obra poderá ser implantada por
parceiro privado.

Localizador (es)
0026 - No Estado de Pernambuco

30/12/2015Data Início: R$ 90.283.743,00Data Término:31/12/1992 100Custo Total: Total Físico:

Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974; e Lei nº 6.662, de 25 de junho de 1979.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do ParnaíbaUO: 53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 607 - IrrigaçãoSubfunção:Esfera:

5314 - Implantação do Perímetro de Irrigação Baixio de Irecê com 59.375ha no Estado da Bahia

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Projeto executadoProduto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do ParnaíbaUO: 53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São
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Elaboração do projeto executivo das obras de infraestrutura de irrigação de uso comum para 54.097 ha;

Contribuir para o desenvolvimento da região semiárida através da agricultura irrigada, dentro da sustentabilidade ambiental, incorporando 59.375 ha ao processo produtivo; elevar a
produção e a produtividade das safras agrícolas, gerando renda, aumento da oferta de alimentos e propiciando a abertura de aproximadamente 60.000 empregos diretos, 120.000
empregos indiretos, beneficiando 240.000 habitantes.

Descrição
Implantação de 59.375 ha irrigados, compreendendo estudos e projetos, aquisição de terras, infraestrutura básica de uso comum e medidas de proteção ambiental. Inclui ainda
administração fundiária, organização de produtores, apoio em administração, operação, manutenção, assistência técnica e capacitação de técnicos e agricultores na fase de
operação inicial.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Está no PAC. O Governo Federal está elaborando um estudo sobre a viabilidade de conceder este perímetro em regime PPP. Desta forma, parte da obra poderá ser implantada por
parceiro privado.

Localizador (es)
0029 - No Estado da Bahia

30/06/2014Data Início: R$ 536.476.414,00Data Término:30/06/1999 100Custo Total: Total Físico:

Lei nº 6.662, de 25 de junho de 1979; e Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 607 - IrrigaçãoSubfunção:Esfera:

5322 - Implantação do Perímetro de Irrigação Jaíba no Estado de Minas Gerais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Perímetro de irrigação implantado com 12.000ha no Estado de Minas Gerais.

% de execuçãoUnidade de Medida:Projeto executadoProduto:

Especificação do Produto

Proporcionar aos produtores condições administrativas-técnicas e econômicas para contribuir com o desenvolvimento da agricultura irrigada e do agronegócio, visando a fixação do
homem ao campo e a sua inclusão no processo produtivo, a geração de emprego e renda e a redução de custos operacionais; promover o desenvolvimento socioeconômico
regional, com o consequente resgate da cidadania, consolidando o empreendimento para a transferência da gestão aos produtores.

Descrição
Implantação de 12.000 ha, compreendendo estudos e projetos, aquisição de terras e a implantação da infraestrutura básica de uso comum. Inclui ainda administração fundiária,
organização de produtores, apoio em administração, operação, manutenção, assistência técnica e capacitação de técnicos e agricultores na fase de operação inicial.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Execução direta, por meio do próprio quadro técnico da empresa e/ou por meio de licitações específicas, para as diversas fases do projeto e/ou Convênios ou instrumentos
congêneres com entidades governamentais e não governamentais.

Localizador (es)
0031 - No Estado de Minas Gerais

12/12/2012Data Início: R$ 50.000.000,00Data Término:01/01/1999 100Custo Total: Total Físico:

Lei nº 6.662, de 25 de junho de 1979; e Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do ParnaíbaUO: 53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 607 - IrrigaçãoSubfunção:Esfera:

5330 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Bebedouro com 2.091 ha no Estado de Pernambuco

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Unidade Responsável: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do ParnaíbaUO: 53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São
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% de execução físicaUnidade de Medida:Perímetro irrigado transferidoProduto:

Especificação do Produto

Transferir a gestão dos perímetros públicos de irrigação aos seus produtores, proporcionando a eles condições administrativas-técnicas e econômicas para o desenvolvimento da
agricultura irrigada e do agronegócio, visando a fixação do homem no campo e a sua inclusão no processo produtivo, a geração de emprego e renda e a redução de custos
operacionais.

Descrição
Prestação de assistência técnica a pequenos produtores; capacitação dos agricultores para transformar-se em pequenos empresários rurais; capacitação das respectivas
organizações de produtores delegatárias da gestão do perímetro para atingirem sua autogestão administrativa e operacional; regularização fundiária; execução de obras de
recuperação e melhoramento necessárias ao perfeito funcionamento da infraestrutura de irrigação de uso-comum; implantação de infraestrutura de apoio à produção; despesas de
fiscalização de contratos, convênios e pagamentos de impostos e taxas; atendimento a condicionantes ambientais; e outras atividades necessárias para o atingimento da finalidade
da ação.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Reabilitação da infraestrutura de uso comum, obras complementares e de melhoramento, atendimento às condicionantes ambientais, georreferenciamento das áreas dos
Perímetros, elaboração do Plano diretor para os perímetros.

Localizador (es)
0026 - No Estado de Pernambuco

01/01/2011 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 6.814.449,0031/12/2014 Custo Total:

Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974 - criação da CODEVASF, alterada pela lei nº 9.954 de 06 de janeiro de 2000.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 607 - IrrigaçãoSubfunção:Esfera:

5348 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Mirorós com 2.145 ha no Estado da Bahia

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Perímetro irrigado transferidoProduto:

Especificação do Produto

Transferir a gestão dos perímetros públicos de irrigação aos seus produtores, proporcionando a eles condições administrativas-técnicas e econômicas para o desenvolvimento da
agricultura irrigada e do agronegócio, visando a fixação do homem no campo e a sua inclusão no processo produtivo, a geração de emprego e renda e a redução de custos
operacionais.

Descrição
Prestação de assistência técnica a pequenos produtores; capacitação dos agricultores para transformar-se em pequenos empresários rurais; capacitação das respectivas
organizações de produtores delegatárias da gestão do perímetro para atingirem sua autogestão administrativa e operacional; regularização fundiária; execução de obras de
recuperação e melhoramento necessárias ao perfeito funcionamento da infraestrutura de irrigação de uso-comum; implantação de infraestrutura de apoio à produção; despesas de
fiscalização de contratos, convênios e pagamentos de impostos e taxas; atendimento a condicionantes ambientais; e outras atividades necessárias para o atingimento da finalidade
da ação.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Reabilitação da infraestrutura de uso comum, obras complementares e de melhoramento, atendimento às condicionantes ambientais, georreferenciamento das áreas dos
Perímetros, elaboração do Plano diretor para os perímetros.

Localizador (es)
0029 - No Estado da Bahia

01/01/2011 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 24.381.878,0031/12/2014 Custo Total:

Unidade Responsável: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do ParnaíbaUO: 53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São
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Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974 - Lei da criação da CODEVASF, alterada pela lei nº 9.954 de 06 de janeiro de 2000.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 607 - IrrigaçãoSubfunção:Esfera:

5354 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Nilo Coelho com 18.857ha no Estado de Pernambuco

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Perímetro irrigado transferidoProduto:

Especificação do Produto

Transferir a gestão dos perímetros públicos de irrigação aos seus produtores, proporcionando a eles condições administrativas-técnicas e econômicas para o desenvolvimento da
agricultura irrigada e do agronegócio, visando a fixação do homem no campo e a sua inclusão no processo produtivo, a geração de emprego e renda e a redução de custos
operacionais.

Descrição
Prestação de assistência técnica a pequenos produtores; capacitação dos agricultores para transformar-se em pequenos empresários rurais; capacitação das respectivas
organizações de produtores delegatárias da gestão do perímetro para atingirem sua autogestão administrativa e operacional; regularização fundiária; execução de obras de
recuperação e melhoramento necessárias ao perfeito funcionamento da infraestrutura de irrigação de uso-comum; implantação de infraestrutura de apoio à produção; despesas de
fiscalização de contratos, convênios e pagamentos de impostos e taxas; atendimento a condicionantes ambientais; e outras atividades necessárias para o atingimento da finalidade
da ação.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Reabilitação da infraestrutura de uso comum, obras complementares e de melhoramento, atendimento às condicionantes ambientais, georreferenciamento das áreas dos
Perímetros, elaboração do Plano diretor para os perímetros.

Localizador (es)
0026 - No Estado de Pernambuco

01/01/2011 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 72.242.509,0031/12/2014 Custo Total:

Lei nº 6.088, de 16 de junho de 1974 - criação da CODEVASF, alterada pela lei nº 9.954 de 06 de janeiro de 2000.
Lei nº 6.662, de 25 de junho de 1979 - lei de irrigação e decretos regulamentadores.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do ParnaíbaUO: 53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 607 - IrrigaçãoSubfunção:Esfera:

5368 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Formoso com 12.048 ha no Estado da Bahia

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Perímetro irrigado transferidoProduto:

Especificação do Produto

Transferir a gestão dos perímetros públicos de irrigação aos seus produtores, proporcionando a eles condições administrativas-técnicas e econômicas para o desenvolvimento da
agricultura irrigada e do agronegócio, visando a fixação do homem no campo e a sua inclusão no processo produtivo, a geração de emprego e renda e a redução de custos
operacionais.

Descrição
Prestação de assistência técnica a pequenos produtores; capacitação dos agricultores para transformar-se em pequenos empresários rurais; capacitação das respectivas
organizações de produtores delegatárias da gestão do perímetro para atingirem sua autogestão administrativa e operacional; regularização fundiária; execução de obras de
recuperação e melhoramento necessárias ao perfeito funcionamento da infraestrutura de irrigação de uso-comum; implantação de infraestrutura de apoio à produção; despesas de
fiscalização de contratos, convênios e pagamentos de impostos e taxas; atendimento a condicionantes ambientais; e outras atividades necessárias para o atingimento da finalidade
da ação.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Reabilitação da infraestrutura de uso comum, obras complementares e de melhoramento, atendimento às condicionantes ambientais, georreferenciamento das áreas dos
Perímetros, elaboração do Plano diretor para os perímetros.

Unidade Responsável: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do ParnaíbaUO: 53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São
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Localizador (es)
0029 - No Estado da Bahia

01/01/2011 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 33.029.039,0031/12/2014 Custo Total:

Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974 - criação da CODEVASF, alterada pela lei nº 9.954 de 06 de janeiro de 2000.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 607 - IrrigaçãoSubfunção:Esfera:

5370 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Gorutuba com 5.286 ha no Estado de Minas Gerais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Perímetro irrigado transferidoProduto:

Especificação do Produto

Transferir a gestão dos perímetros públicos de irrigação aos seus produtores, proporcionando a eles condições administrativas-técnicas e econômicas para o desenvolvimento da
agricultura irrigada e do agronegócio, visando a fixação do homem no campo e a sua inclusão no processo produtivo, a geração de emprego e renda e a redução de custos
operacionais.

Descrição
Prestação de assistência técnica a pequenos produtores; capacitação dos agricultores para transformar-se em pequenos empresários rurais; capacitação das respectivas
organizações de produtores delegatárias da gestão do perímetro para atingirem sua autogestão administrativa e operacional; regularização fundiária; execução de obras de
recuperação e melhoramento necessárias ao perfeito funcionamento da infraestrutura de irrigação de uso-comum; implantação de infraestrutura de apoio à produção; despesas de
fiscalização de contratos, convênios e pagamentos de impostos e taxas; atendimento a condicionantes ambientais; e outras atividades necessárias para o atingimento da finalidade
da ação.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Reabilitação da infraestrutura de uso comum, obras complementares e de melhoramento, atendimento às condicionantes ambientais, georreferenciamento das áreas dos
Perímetros, elaboração do Plano diretor para os perímetros.

Localizador (es)
0031 - No Estado de Minas Gerais

01/01/2011 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 62.324.045,0031/12/2014 Custo Total:

Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974 - criação da CODEVASF, alterada pela lei nº 9.954 de 06 de janeiro de 2000.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do ParnaíbaUO: 53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 607 - IrrigaçãoSubfunção:Esfera:

5378 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Curaçá com 4.350 ha no Estado da Bahia

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Perímetro irrigado transferidoProduto:

Especificação do Produto

Transferir a gestão dos perímetros públicos de irrigação aos seus produtores, proporcionando a eles condições administrativas-técnicas e econômicas para o desenvolvimento da
agricultura irrigada e do agronegócio, visando a fixação do homem no campo e a sua inclusão no processo produtivo, a geração de emprego e renda e a redução de custos
operacionais.

Descrição
Prestação de assistência técnica a pequenos produtores; capacitação dos agricultores para transformar-se em pequenos empresários rurais; capacitação das respectivas
organizações de produtores delegatárias da gestão do perímetro para atingirem sua autogestão administrativa e operacional; regularização fundiária; execução de obras de
recuperação e melhoramento necessárias ao perfeito funcionamento da infraestrutura de irrigação de uso-comum; implantação de infraestrutura de apoio à produção; despesas de
fiscalização de contratos, convênios e pagamentos de impostos e taxas; atendimento a condicionantes ambientais; e outras atividades necessárias para o atingimento da finalidade

Finalidade

Unidade Responsável: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do ParnaíbaUO: 53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São
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da ação.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Reabilitação da infraestrutura de uso comum, obras complementares e de melhoramento, atendimento às condicionantes ambientais, georreferenciamento das áreas dos
Perímetros, elaboração do Plano diretor para os perímetros.

Localizador (es)
0029 - No Estado da Bahia

01/01/2011 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 18.722.675,0031/12/2014 Custo Total:

Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974 - criação da CODEVASF, alterada pela lei nº 9.954 de 06 de janeiro de 2000.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 607 - IrrigaçãoSubfunção:Esfera:

5442 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Maniçoba com 4.293 ha no Estado da Bahia

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Transferir a gestão do perímetro de irrigação aos usuários.

% de execução físicaUnidade de Medida:Perímetro irrigado transferidoProduto:

Especificação do Produto

Transferir a gestão dos perímetros públicos de irrigação aos seus produtores, proporcionando a eles condições administrativas-técnicas e econômicas para o desenvolvimento da
agricultura irrigada e do agronegócio, visando a fixação do homem no campo e a sua inclusão no processo produtivo, a geração de emprego e renda e a redução de custos
operacionais.

Descrição
Prestação de assistência técnica a pequenos produtores; capacitação dos agricultores para transformar-se em pequenos empresários rurais; capacitação das respectivas
organizações de produtores delegatárias da gestão do perímetro para atingirem sua autogestão administrativa e operacional; regularização fundiária; execução de obras de
recuperação e melhoramento necessárias ao perfeito funcionamento da infraestrutura de irrigação de uso-comum; implantação de infraestrutura de apoio à produção; despesas de
fiscalização de contratos, convênios e pagamentos de impostos e taxas; atendimento a condicionantes ambientais; e outras atividades necessárias para o atingimento da finalidade
da ação.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Reabilitação da infraestrutura de uso comum, obras complementares e de melhoramento, atendimento às condicionantes ambientais, georreferenciamento das áreas dos
Perímetros, elaboração do Plano diretor para os perímetros.

Localizador (es)
0029 - No Estado da Bahia

01/01/2011 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 6.897.323,0031/12/2014 Custo Total:

Lei nº 6.088, de 16 de junho de 1974 - criação da CODEVASF, alterada pela lei nº 9.954 de 06 de janeiro de 2000.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do ParnaíbaUO: 53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 607 - IrrigaçãoSubfunção:Esfera:

5934 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jaguaribe-Apodi com 5.393 ha - No Estado do Ceará

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Perímetro irrigado transferidoProduto:

Especificação do Produto

Finalidade

Unidade Responsável:UO: 53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas -

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 23



Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Descrição

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Localizador (es)
0023 - No Estado do Ceará

Total Físico:Data Início: Data Término: Custo Total:

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 607 - IrrigaçãoSubfunção:Esfera:

5980 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação São Gonçalo com 2.402 ha - No Estado da Paríba

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Perímetro irrigado transferidoProduto:

Especificação do Produto

Descrição

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Localizador (es)
0025 - No Estado da Paraíba

Total Físico:Data Início: Data Término: Custo Total:

Base Legal da Ação

Unidade Responsável:UO: 53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas -

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 607 - IrrigaçãoSubfunção:Esfera:

5984 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Moxotó com 6.491 ha - No Estado de Pernambuco

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Perímetro irrigado transferidoProduto:

Especificação do Produto

Transferir a gestão dos perímetros públicos de irrigação aos seus produtores, proporcionando a eles condições administrativas-técnicas e econômicas para o desenvolvimento da
agricultura irrigada e do agronegócio, a geração de emprego e renda e a redução de custos operacionais. Promover a irrigação de mais 2.104ha em área correspondente a 2ª Etapa
do  Projeto, revitalizar a infraestrutura de uso comum  já existente e promover a exploração das áreas agrícolas, aproveitando o potencial da Bacia do Rio Moxotó, contribuindo para
elevar a produção e a produtividade das safras agrícolas, bem como aumentar a oferta de alimentos básicos e fruticultura de exportação. Serão mais 2.800 empregos gerados, entre
diretos e indiretos. A população beneficiada será da ordem de 25.000 pessoas.

Finalidade

Unidade Responsável: Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico e ProduçãoUO: 53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas -
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Descrição
Implantar mais 2.104ha de área irrigada na região de Ibimirim-PE, aproveitamento da águas represadas do Açude Engº Francisco Saboya (Poço da Cruz), aproveitando o potencial
da Bacia do Rio Moxotó, contribuinte do São Francisco, contribuindo para elevar a produção e a produtividade das safras agrícolas.
    Capacitar os agricultores para transformar-se em pequenos empresários rurais; capacitar as respectivas organizações de produtores delegatárias da gestão do perímetro para
atingirem sua autogestão administrativa e operacional; execução de obras de recuperação e melhoramento necessárias ao perfeito funcionamento da infraestrutura de irrigação de
uso-comum; despesas de  fiscalização de contratos, convênios e pagamentos de impostos e taxas; e outras atividades necessárias para o atingimento da finalidade da ação.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Execução direta por meio do próprio quadro técnico do Órgão e/ou através de licitações específicas para as diversas fases do projeto e/ou Convênios ou instrumentos congêneres
com entidades governamentais e não governamentais. Execução das obras civis, aquisição e montagem de equipamentos elétricos e hidromecânicos, estudos ambientais
complementares e execução das medidas mitigadoras, ações sociais e desapropriação.

Localizador (es)
0026 - No Estado de Pernambuco

Total Físico:Data Início: Data Término: Custo Total:

Lei Nº 4229/63, de criação do DNOCS alterada pela Lei Nº 12.204/2001; Lei nº 6.662, de 25 de junho de 1979 - Lei de Irrigação suas alterações e decretos regulamentadores.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 607 - IrrigaçãoSubfunção:Esfera:

5E79 - Implantação do Perímetro de Irrigação Passarão com 4.000 ha no Estado de Roraima

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Área implantada com infraestrutura de uso comum.

% de execução físicaUnidade de Medida:Projeto executadoProduto:

Especificação do Produto

Contribuir para a elevação da produção e produtividade das safras agrícolas, aumentar a oferta de alimentos básicos e fomentar a geração de emprego e renda por meio de projeto
de irrigação, por meio da promoção do desenvolvimento da agricultura irrigada no Município de Boa Vista - RR e regiões circunvizinhas

Descrição
Recuperação da infraestrutura existente (400ha) e implantação de obras para atendimento de uma área de 3.600ha

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Apresentação do Plano de Trabalho pelo convenente, contendo a execução física e financeira (recursos previstos no OGU + contrapartida do estado), que após aprovado pela área
técnica é celebrado o respectivo termo de compromisso.

Localizador (es)
0014 - No Estado de Roraima

01/12/2015Data Início: R$ 22.000.000,00Data Término:01/06/2011 100Custo Total: Total Físico:

Lei nº 6.662, de 25 de junho de 1979 e Decreto nº 89.496, de 29 de março de 1984.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Irrigação PúblicaUO: 53101 - Ministério da Integração Nacional

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

6544 - Capacitação para a Agricultura Irrigada

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Agente capacitadoProduto:
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Operar a agricultura irrigada de forma articulada, eficiente e sustentável.

Descrição
Capacitação de agentes multiplicadores; formação e aperfeiçoamento de gestores capazes de desenvolver a agricultura irrigada de forma sustentável; sistematização e
disseminação de tecnologias apropriadas nas àreas de Irrigação: gestão, qualidade, mercado e comercialização; fornecimento de orientação e capacitação aos agricultores quanto:
ao tipo de solo do lote e ao tempo de aplicação de água recomendado, à instalação correta do sistema de irrigação, levando em consideração o tipo de cultura, a direção e a
velocidade do vento, ao momento adequado de aplicação da água e às formas de verificar se a aplicação foi correta.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

0052 - No Estado de Goiás

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
53101 - Ministério da Integração Nacional

Decreto nº 5.979, de 6 de dezembro de 2006.
Base Legal da Ação

O Cadastro das ações padronizadas traz apenas os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias. Para informações sobre os demais atributos, consultar a versão
on-line (SIOP Acesso Público).

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 607 - IrrigaçãoSubfunção:Esfera:

6566 - Estudos para o Desenvolvimento da Agricultura Irrigada

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Estudo realizadoProduto:

Realizar estudos que subsidiarão a elaboração de projetos para promover o desenvolvimento da Agricultura Irrigada.

Descrição
Elaboração de  estudos de viabilidade técnica, ambiental e sócio-econômica e de projetos básicos para empreendimentos hidroagrícolas. Preparação de estudos sobre o mercado
atual e seu potencial de crescimento.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

53101 - Ministério da Integração Nacional

53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS

Lei nº 6.662, de 25 de junho de 1979; Decreto nº 89.496, de 29 de março de 1984.
Base Legal da Ação

O Cadastro das ações padronizadas traz apenas os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias. Para informações sobre os demais atributos, consultar a versão
on-line (SIOP Acesso Público).

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 607 - IrrigaçãoSubfunção:Esfera:

7014 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Baixo Açu com 5.168 ha - No Estado do Rio Grande do Norte

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Perímetro irrigado transferidoProduto:

Especificação do Produto

Transferir a gestão dos perímetros públicos de irrigação aos seus produtores, proporcionando a eles condições administrativas-técnicas e econômicas para o desenvolvimento da
agricultura irrigada e do agronegócio, visando a sua inclusão no processo produtivo, a geração de emprego e renda e a redução de custos operacionais.

Descrição

Finalidade

Unidade Responsável: Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico e ProduçãoUO: 53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas -
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Capacitar os agricultores para transformar-se em pequenos empresários rurais; capacitar as respectivas organizações de produtores delegatárias da gestão do perímetro para
atingirem sua autogestão administrativa e operacional; execução de obras de revitalização necessárias ao perfeito funcionamento da infraestrutura de irrigação de uso-comum;
despesas de  fiscalização de contratos, convênios e pagamentos de impostos e taxas; e outras atividades necessárias para o atingimento da finalidade da ação. O projeto pretende
a futura transferência da gestão do perímetro públicos de irrigação:Baixo-Açu-RN.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Execução direta por meio do próprio quadro técnico do Órgão e/ou através de licitações específicas para as diversas fases do projeto e/ou Convênios ou instrumentos congêneres
com entidades governamentais e não governamentais.

Localizador (es)
0024 - No Estado do Rio Grande do Norte

30/12/2014Data Início: R$ 9.235.520,00Data Término:01/01/2011 100Custo Total: Total Físico:

Lei Nº 4229/63, de criação do DNOCS alterada pela Lei Nº 12.204/2001;Lei nº 6.662, de 25 de junho de 1979 - Lei de Irrigação suas alterações e decretos regulamentadores.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 607 - IrrigaçãoSubfunção:Esfera:

7M16 - Expansão de 10.500 ha do Perímetro de Irrigação do Arroio Duro na Costa Doce no Estado do Rio Grande do Sul

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Área com infraestrutura de uso comum.

% de execução físicaUnidade de Medida:Projeto executadoProduto:

Especificação do Produto

Promover o desenvolvimento da agricultura Irrigada com a expansão do Perímetro de Irrigação do Arroio Duro na Costa Doce no Estado do Rio Grande do Sul.

Descrição
Expansão de perímetro de irrigação por meio da implantação da infraestrutura de uso comum para aproveitamento agrícola incorporando uma área de 10.500 ha, constituída de
canais, estações de bombeamento e obras acessórias e complementares

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Apresentação do Plano de Trabalho pelo convenente, contendo a execução física e financeira (recursos no OGU + contrapartida), que após aprovado pela área técnica celebra o
respectivo termo de compromisso.

Localizador (es)
0043 - No Estado do Rio Grande do Sul

31/12/2013Data Início: R$ 65.000.000,00Data Término:01/01/2010 100Custo Total: Total Físico:

Lei nº 6.662, de 25 de junho de 1979 e Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Irrigação PúblicaUO: 53101 - Ministério da Integração Nacional

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 607 - IrrigaçãoSubfunção:Esfera:

7M38 - Implantação do Projeto de Irrigação Itamarati II com 5000 ha no Município de Ponta Porã no Estado do Mato Grosso do Sul

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Obra executadaProduto:

Especificação do Produto

Contribuir para o aumento da produção agrícola, principalmente hortifrutigranjeiros, aumentando a oferta de alimentos e fomentando a geração de emprego e renda por meio da
agricultura irrigada. Possibilitar o incremento da área irrigada e estimular o desenvolvimento regional, inserindo no processo produtivo os assentamentos do INCRA presentes na

Finalidade

Unidade Responsável: Departamento de Irrigação PúblicaUO: 53101 - Ministério da Integração Nacional
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Região. Promover o desenvolvimento da agricultura irrigada no Município de Ponta Porã, no Estado do Mato Grosso do Sul.

Descrição
Recuperação e ampliação da infraestrutura comum para irrigação no Município de Ponta Porã, incluindo reservação, captação, adução e distribuição de água para irrigar uma área
total de 6.127 ha, estando previsto a recuperação da infraestrutura de 3.028 ha e a execução de infraestrutura para 3.099 ha de novas áreas.
As etapas a serem executadas podem incluir a elaboração de estudos e projetos de engenharia, a elaboração e a implantação de estudos e projetos ambientais, a recuperação e
ampliação dos sistemas de reservação de água, de captação, de distribuição e de drenagem, a aquisição de equipamentos hidromecânicos e as demais obras complementares ao
projeto. Também estão incluídos serviços de supervisão e o gerenciamento das obras.
Para os pequenos irrigantes poderão ser adquiridos os sistemas parcelares (on farm). Também poderão ser contempladas as atividades visando apoio à gestão, como administração
fundiária, organização de produtores, apoio em administração, manutenção, assistência técnica e capacitação de pequenos produtores.

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Apresentação do Plano de Trabalho pelo convenente, contendo a execução física e financeira (recursos no OGU + contrapartida), que após aprovado pela área técnica celebra o
respectivo termo de compromisso.

Localizador (es)
0101 - No Município de Ponta Porã

31/12/2015Data Início: R$ 100.000.000,00Data Término:01/01/2011 100Custo Total: Total Físico:

Lei nº 6.662, de 25/6/1979; e Lei nº 10.683, de 28/5/2003.
Base Legal da Ação

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 28


