Anexo A – Plano de Trabalho.
Versão:________
1 - DADOS CADASTRAIS
Proponente

CNPJ

Endereço
Cidade

U.F.

C.E.P.

DDD/Telefone

Conta Corrente

Banco

Agência

Praça de Pagamento

Nome do Responsável
C.I./Órgão Expedidor

E.A.

C.P.F.
Cargo

Função

Endereço

C.E.P.

2 - OUTROS PARTÍCIPES
Nome

CNPJ

E.A.

Endereço

C.E.P.

3 – OBJETO
Descrição
(Obras de reconstrução de infraestrutura pública destruída pelo desastre reconhecido pela
Portaria nº ______/___ do Senhor Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil)
(Recuperação/Reconstrução de habitações destruídas ou definitivamente interditadas por
danos decorrentes do desastre reconhecido pela Portaria nº ______/___ do Senhor
Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil).

4 – DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS OBRAS
Meta
Nº
1

Descrição*

Localização
(lat/long)

2
3
4
5
6
*Obra e tipo de material a ser utilizado.

Dimensões

Unidade

Custo (R$)

5 – TERMO DE COMPROMISSO
Declaro que tenho conhecimento sobre a Portaria nº 384/2014 e que todas as metas e demais informações
prestadas neste plano de trabalho estão de acordo com a legislação pertinente.
Local e Data

Nome e assinatura do responsável técnico do proponente
Nº do CPF do responsável

Declaro que tenho conhecimento das informações contidas na Portaria nº 384/2014 e assumo o compromisso de
aplicar os recursos repassados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil / MI na forma da legislação
pertinente.
Declaro ainda, que tenho pleno conhecimento de que se não optar pelo regime de Contratação Integrada, nos
termos do inciso V do Art.8º da Lei nº 12.462/2011, as despesas referentes à elaboração de projeto ficarão a cargo
do município (estado).
Consta em anexo o Relatório de Diagnóstico que detalha os danos na infraestrutura provocados pelo desastre e
demonstra a necessidade dos recursos para realização de ações de recuperação realizadas pela Secretaria
Nacional de Proteção e Defesa Civil.
Pede deferimento
Local e Data
Nome e assinatura da autoridade do ente proponente
Nº do CPF da autoridade

ANEXO B – Relatório Diagnóstico.

Relatório de Diagnóstico
Transferência Obrigatória - Reconstrução

Este documento é um anexo do Plano de Trabalho de Reconstrução, versão__,
detalhando as metas propostas.

Meta 1: (Descrição da Obra)
Ação pretendida:
( ) Reconstrução total

(

) Reconstrução parcial

Informações do diagnóstico:
1. Como a estrutura foi afetada? (Descreva o efeito do desastre sobre a infraestrutura
atingida.)
2.

Foi realizada alguma ação paliativa como resposta imediata ao desastre?(Descreva
sucintamente as realizadas )

3.

Quantas pessoas foram diretamente atingidas (referente a esta meta)?Quais os
prejuízos e limitações a que estão submetidas?

Foto ilustrativa:

Legenda-(Descrição sucinta do dano na infraestrutura decorrente do desastre)

Nome e assinatura do responsável legal pela Defesa Civil local (município/estado)
Nº do CPF do responsável legal pela Defesa Civil local (município/estado)

PAPEL TIMBRADO DO ENTE BENEFICIÁRIO
Anexo C – Declaração de conformidade com o Decreto nº 7.983/2013.

Declaro que, para a contratação da(s) meta(s) nºs __________
relacionada(s) no plano de trabalho aprovado pela SEDEC/MI, foram cumpridas as
normas do Decreto nº 7.983/2013, que estabelece as regras e critérios para
elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia,
contratados e executados com recursos dos orçamentos da União. Segue(m) a(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica pelo(s) orçamento(s).
Local e data

Nome e assinatura do responsável técnico pelo orçamento
Número do Registro do Sistema CONFEA/CREA

Nome e assinatura do responsável legal do ente federativo beneficiário
Nº do CPF do responsável legal

PAPEL TIMBRADO DO ENTE BENEFICIÁRIO
Anexo D – Declaração de conformidade do projeto.

Declaro que o(s) projeto(s) de engenharia, considerando todos seus
elementos, conforme disposto na Resolução CONFEA nº 361/91 e no Art. 6º da Lei nº
8.666/1993 atendem às normas técnicas vigentes em todos os aspectos necessários
para a realização das obras e serviços e encaminho a(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica do(s) mesmo(s).
Local e data

Nome e assinatura do responsável técnico do ente federativo beneficiário
Número do Registro do Sistema CONFEA/CREA

Nome e assinatura do responsável legal do ente federativo beneficiário
Nº do CPF do responsável legal

PAPEL TIMBRADO DO ENTE BENEFICIÁRIO
Anexo D.1 – Declaração de conformidade do Anteprojeto.

Declaro que o(s) anteprojeto(s) de engenharia, considerando todos seus
elementos, observou o disposto no Art.74 do Decreto nº 7.581/2011 e §2º, Art. 9º da
Lei nº 12.462/2011e que o(s) mesmo(s) atende(m) às normas técnicas vigentes em
todos os aspectos necessários para a elaboração do(s) projeto(s) e realização das
obra(s) e serviço(s) e encaminho a(s) respectivas Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica..
Local e data

Nome e assinatura do responsável técnico do ente federativo beneficiário
Número do Registro do Sistema CONFEA/CREA

Nome e assinatura do responsável legal do ente federativo beneficiário
Nº do CPF do responsável legal

PAPEL TIMBRADO DO ENTE BENEFICIÁRIO
Anexo E – Declaração de conformidade legal.
(Junto a esta declaração deve ser remetido parecer jurídico do processo
de contratação.)

Declaro que o processo de contratação da(s) meta(s) nºs __________
relacionada(s) no plano de trabalho aprovado pela SEDEC/MI atendeu a todos os
aspectos da legislação pertinente e encaminho parecer jurídico do referido processo
de contratação.
Local e data

Nome e assinatura do responsável legal do ente federativo beneficiário
Nº do CPF do responsável legal

PAPEL TIMBRADO DO ENTE BENEFICIÁRIO
Anexo F – Declaração do responsável pelo pagamento.

Declaro que os recursos transferidos pela União, advindos das obrigações
decorrentes das obras relacionadas no plano de trabalho aprovado pela SEDEC/MI,
serão aplicados para este fim, rigorosamente, na forma e nos termos da legislação
pertinente.
Local e data

Nome e assinatura do ordenador de despesas
Nº do CPF do ordenador de despesas

Nome e assinatura do responsável legal do ente federativo beneficiário
Nº do CPF do responsável legal

PAPEL TIMBRADO DO ENTE BENEFICIÁRIO
Anexo G – Declaração no caso de contratação por dispensa de licitação.

Declaro que as obra(s) referente(s) à(s) meta(s) nºs __________
relacionada(s) no plano de trabalho aprovado pela SEDEC/MI, contratadas nos termos
do inciso IV do art. 24 da Lei nº 8.666/93, observaram como referência os preços
praticados em licitações semelhantes, e comprometo-me a cumprir o disposto no §2º
do Art.7º da Lei nº 8.666/93 e a concluir a(s) obra(s) no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias

consecutivos

e

ininterruptos,

contados

do

decreto

de

situação

de

emergência/estado de calamidade pública.
Local e data

Nome e assinatura do responsável legal do ente federativo beneficiário
Nº do CPF do responsável legal

PAPEL TIMBRADO DO ENTE BENEFICIÁRIO
Anexo H - Informações referentes ao contrato.

Objeto do contrato
Valor do contrato
Prazo de vigência do contrato
Prazo de execução das obras

Encaminho a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica da Execução e da
Fiscalização das mesma, cópia da publicação do contrato e cópia do ato formal de
designação do fiscal do contrato.

Local e data

Nome e assinatura do responsável legal do ente federativo beneficiário
Nº do CPF do responsável legal

OBS: Caso o contrato abranja mais de uma obra (meta) o prazo de execução
deverá ser discriminado para cada uma delas (metas).

PAPEL TIMBRADO DO ENTE BENEFICIÁRIO
Anexo I - Declaração do fiscal do contrato para liberação de parcelas.

Declaro que a(s) obra(s) referente(s) à(s) meta(s) nºs __________ relacionada(s) no
plano de trabalho aprovado pela SEDEC/MI está(ão) sendo executada(s) de acordo
com a legislação vigente, cumprindo os critérios técnicos exigidos sendo necessária a
liberação da ___ parcela, para continuidade da obra.
.
Local e data

Nome e assinatura do fiscal do contrato
Nº do CPF do fiscal do contrato

Nome e assinatura do responsável legal do ente federativo beneficiário
Nº do CPF do responsável legal

PAPEL TIMBRADO DO ENTE BENEFICIÁRIO
Anexo J - Termo de aceitação definitiva da obra ou serviço de engenharia.

(Elaborar um termo para cada meta)

O Município/Estado de (NOME DO MUNICÍPIO OU ESTADO), inscrito no CNPJ/MF sob o nº ,
CERTIFICA, para fins de prova junto à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil-SEDEC,
que a(o)

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........
(discriminar a obra)

, realizada com recursos oriundos da Transferência Obrigatória SIAFI nº (Nº DO SIAFI)
repassados pelo Ministério da Integração Nacional, foi aceita (o) como concluída(o), estando
tudo dentro das especificações exigidas, de acordo com o Plano de Trabalho aprovado e
apresentando plenas condições de solidez, segurança e funcionalidade.

Local e data

Nome e assinatura do servidor ou da comissão designada pela autoridade competente
(art. 73, inciso I, alínea b da Lei nº 8.666/1993)

PAPEL TIMBRADO DO ENTE BENEFICIÁRIO
Relatório de progresso –Art.10,§2º, Portaria nº 384/2014.

01/ 11/ 2014 a 30/ 11/ 2014

PERÍODO DO RELATÓRIO:
Responsável técnico da obra

Eng. José Aristides da Silva
1234567890123456
Telefone: (xx) xxxx-xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:
Nome:
ART:

Fiscal do contrato (art. 67 da lei 8.666/93)
João da Silva
1234567890123456
Telefone: (xx) xxxx-xxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:
Nome:
CPF:

1. Escopo
1.1 Dados da Transferência Obrigatória
1.1.1.
1.1.2.

SIAFI Nº:
Objeto do Plano de Trabalho

/2014

Reconstrução de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
.
1.1.3.

Versão do último Plano de Trabalho aprovado (vigente):

Nº

1. 2. Atividades no período (descrever os serviços executados e outras atividades desempenhadas
apenas NO PERÍODO correspondente a este relatório).
Descrever sumariamente as atividades executadas no período
coberto por este relatório.
(Anexar RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO PERÍODO, com fotografias
descritas por meio de legendas).

2. Contratações
2.1. Dados elementares das contratações (informar a situação de cada meta do Plano de Trabalho em
termos de contratação para sua execução, bem como a forma adotada, os valores e a vigência dos contratos)
Meta
1
2
3
-

Situação (marque apenas um X)
Não contratada

Em contratação

Contratada

X
X
X

Forma
Vigência do
contrato
Licitação Dispensa
xx/xx/xx
X
--X
-----

Valor contratado
(R$)
XX.XXX,XX
Total (R$)
XX.XXX,XX

3. Prazo e custos
3.1. Prazos legais
Vigência do Instrumento no SIAFI:
Vigência da licença ambiental:

31/10/2012
31/12/2012

Prazo restante: 151 dias
Prazo restante: 212 dias

3.2. Execução físico-financeira acumulada (informar a situação física de cada meta prevista no
Plano de Trabalho e o valor total que já foi gasto em cada uma ).
Execução física de cada Meta prevista no PLANO DE TRABALHO

PAPEL TIMBRADO DO ENTE BENEFICIÁRIO
Meta

Situação (marque apenas com X)
Não iniciada

Em execução

Concluída

Percentagem de
Execução física

Execução
financeira (R$)

1
2
3
4
Total

3. Anexos
a) Relatório fotográfico do período (Conjunto de fotografias, com legendas, demonstrando o andamento
das obras de cada meta).
c) ARTs de fiscalização (Reencaminhar apenas em caso de alteração)
d) Atos formais de designação dos fiscais de contrato (Reencaminhar apenas em caso de alteração)

Data do relatório
/

/

Fiscal do contrato

Nome e assinatura do fiscal do contrato
Nº do CPF do fiscal do contrato

Nome e assinatura do responsável legal do ente federativo beneficiário
Nº do CPF do responsável legal

Os relatórios devem estar devidamente datados, assinados pelo fiscal do contrato e pelo responsável legal
do ente federativo, e com rubricas em todas as suas folhas.

PAPEL TIMBRADO DO ENTE BENEFICIÁRIO

ANEXO FOTOGRÁFICO

Figura 1 – (Descrição sucinta da etapa da obra demonstrada na foto)

Local e data

Nome e assinatura do responsável legal do ente federativo beneficiário
Nº do CPF do responsável legal

