
SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC

TIPO DE SOLICITAÇÃO
Recursos para Ações de Restabelecimento

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

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

Pessoas que, em decorrência dos 
efeitos diretos do desastre, 

precisaram desocupar seus domicílios, 
mas não necessitam de abrigo 

público.

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

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

etc.
950 1500 120000

DESCRIÇÃO DAS METAS E ITENS

Meta 1:

Recuperação de Via Pública - Rua Salvador da Costa Alves (Mosela)

As chuvas ocorridas nos dias 15 de fevereiro e 20 de março, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeram a via em questão, em 
virtude de processo erosivo. Dessa forma, é imperativa a realização de muro de contenção a fim de reestabelecer a normalidade da 
mobilidade urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

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

3000 180 145.278,28

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

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

1
Recuperação de via pública com execução de cortina atirantada (15,00 x 2,50) Serviço

37 METRO QUADRADO 180 3.926,44 145.278,28

Meta 2:

Recuperação de Via Pública - Rua Juvenal Amaral (Vila Felipe)

As chuvas ocorridas nos dias 15 de fevereiro e 20 de março, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeram a via em questão, em 
virtude de processo erosivo. Dessa forma, é imperativa a realização de muro de contenção a fim de reestabelecer a normalidade da 
mobilidade urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

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

2000 180 135.848,64

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

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

1
Recomposição de Via Pública (12,00M X 4,00) Serviço

48 METRO QUADRADO 180 2.830,18 135.848,64

Meta 3:

Recuperação de Via Pública - Rua General Rondon - em frente à COMDEP (Quitandinha)
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As chuvas ocorridas nos dias 15 de fevereiro e 20 de março, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeram a margem de rios 
devido à sobrelevação das águas, que acabaram por gerar solapamento de margens, comprometendo a via que margeia este corpo hídrico. 
Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas margens a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade urbana e a segurança de 
transeuntes e veículos.

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

25000 180 171.041,28

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

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

1
Recomposição de margem de rio com execução de gabião (12,00 x 4,00) Serviço

48 METRO QUADRADO 180 3.563,36 171.041,28

Meta 4:

Recuperação de Via Pública - Rua Alagoas nº 396 (Quitandinha)

As chuvas ocorridas nos dias 15 de fevereiro e 20 de março, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeram a via em questão, em 
virtude de processo erosivo. Dessa forma, é imperativa a realização de muro de contenção a fim de reestabelecer a normalidade da 
mobilidade urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

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

2500 180 137.686,56

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

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

1
Recomposição de Via Pública com execução de gabião (11,00M X 4,00) Serviço

44 METRO QUADRADO 180 3.129,24 137.686,56

Meta 5:

Recuperação de Via Pública - Rua do Encanto (Centro)

As chuvas ocorridas nos dias 15 de fevereiro e 20 de março, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeram a via em questão, em 
virtude de processo erosivo. Dessa forma, é imperativa a realização de muro de contenção a fim de reestabelecer a normalidade da 
mobilidade urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

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

2000 180 104.073,28

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

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

1
Recomposição de Via Pública (8,00M X 4,00) Serviço

32 METRO QUADRADO 180 3.252,29 104.073,28

Meta 6:

Recuperação de Via Pública - Avenida General Marciano Magalhães nº 127 (Morin)

As chuvas ocorridas nos dias 15 de fevereiro e 20 de março, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeram a margem de rios 
devido à sobrelevação das águas, que acabaram por gerar solapamento de margens, comprometendo a via que margeia este corpo hídrico. 
Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas margens a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade urbana e a segurança de 
transeuntes e veículos.

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

10000 180 375.241,20

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

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

1
Recomposição de margem de rio com execução de gabião (30,00 x 4,00) Serviço

120 METRO QUADRADO 180 3.127,01 375.241,20

Meta 7:

Recuperação de Via Pública - Rua Augusto Silva - Morro Florido (Estrada da Saudade)

As chuvas ocorridas nos dias 15 de fevereiro e 20 de março, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeram a margem de córrego 
devido à sobrelevação das águas, que acabaram por gerar solapamento de margens, comprometendo a via que margeia este corpo hídrico. 
Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas margens a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade urbana e a segurança de 
transeuntes e veículos.

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

5000 180 116.067,87



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

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

1
Recomposição de Via pública e passarela de pedestre com gabião (18,00 x 1,50) Serviço

27 METRO QUADRADO 180 4.298,81 116.067,87

VALOR TOTAL R$ 1.185.237,11

TERMO DE COMPROMISSO

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

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

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

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

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

É o que informamos,

Petrópolis, 5 de Abril de 2022
PROPONENTE
Petrópolis
29.138.344/0001-43
Rubens José França Bomtempo
003.675.607-55

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO
Felippe Augusto da |Cruz Rocha
113.709.337-46 
(24) 9930-9733 / (24) 99309-7337 
felipperocha@petropolis.rj.gov.br




