
DISTRITODEIRRIGAÇÃODOPERÍMETROITIÚBA
Perímetro Itiuba, s/n—Zona Rural —Cep 57.290-000.

Porto Real do Colégio —Alagoas
CNPJ - 02_292.892/0001-77

CA-050/2020-DIP1

Porto Real do Colégio/AL, 06 de outubro de 2020.

Ilmo. Senhor:

Ricardo Alexandre Lisboa Vieira

SuperintendenteRegional
Codevasf—Alagoas

Senhor Superintendente,

Encaminhamos para apreciação de Vossa Senhoria Plano Anual
exercício 2021.

Sendoo quetemosparaomomentoreiteramosvotosdeestimaeapreço,

A tenciosamente,

Melo

E EXECUTIVO



PLANO OPERATIVO ANUAL

2021

DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO ITIÚBA
Perímetro Itiúba, s/n —Zona Rural —Cep

Porto Real do Colégio —Alagoas
CNPJ - 02.292.892/0001-77

Email: distritoitiuba@hotmail.com



1 - INTRODUÇÃO

O Distrito de Irrigaçãodo PerimetroItiuba fundadoem 1997pelosirrigantesassentados
nesseempreendimento,tendocomoobjetivo:administrar,operare mantera infra-estruturade uso
comum construida governo federal através da CODEVASF e de acordo com o convênio
celebrado entre essas duas organizações,em uma de suas cláusulas fica a
obrigatoriedade do Distrito apresentarum PlanoOFMativ0Anual, no mêsde outubrodo ano
anterior.Nessedocumentoa administraçãodo Distritodeveplanejartodasasatividadesa serem
desenvolvidas noano,abordandodiversostemasconformedescritonas"DiretrizesparaElaboração
do PlanoOperativoAnualdasOrganizaçõesdeAgricultoresqueAdministramosPerímetrosde
Irrigação da CODEVASF"_

O PlanoOperativoé o documentoquenortearáasaçõesadministrativasdagerênciado
Distritovisandoo seudesenvolvimento econômico-social;facilitaradireçãoegestão;e rwrmitiro
acompanhamento sistemático representantesdaCODEVASFe quecontenhaminformações
solicitadasIXIosórgãosde controleexterno.Pretende-seassim,sintetizara vontadedo homemdo
campono anseiode buscardiasmelhores;priorizaretapas;distribuir eficientementeos recursose
determinarde formaobjetivaasmetasaserematingidas.

2 - PANORAMA GERAL DO ANO ANTERIOR

2.1 - Consideracões sobre o Plano Operativo Anual de 2020

O ConselhoAdministrativodo Distrito Itiuba é constituídopor 5 (cinco) membrose tem
caracterizadosuaatuaçãocoma seguintesistemática:

Os conselheiros,agricultores,gerência,CODEVASFe outros IMceiros se reúnem
quinzenalmente eapresentamosdiversosproblemasouassuntosquemereçamanálise.Abrem-seas
discussõesear:x5so consensodeliberam-seasprovidênciasa seremtomadas.

Nessecontextopriorizam-seasaçõeseencaminham-seasdemaistendosempreemmente,as
situaçõesemergenciaise aspossibilidadesde já quea faltaderecursoséumaconstanteno
dia a dia.

Observa-setambémuma tendênciademudançanasatitudesdos Conselheirosno sentido de
ampliar os horizontesdessacomissãopara que os assuntostratadostenhamcunho 1Y)líticoe
ambiental,já quea concretizaçãodasmetasadministrativasenvolveo comprometimentotantodo
próprio agricultor como tambémdasinstituiçõespúblicas.

OConselhoFiscaléconstituídopor 03(três)membrose tambémtemsereunido,maiscomo
objetivodeanalisarasmovimentaçõesfinanceirasdoDistrito,bemcomoapresentarsugestõesnasua
administração.

Os funcionárioscontratados Distrito sãoosseguintes:
OI —Gerente

01 —Auxiliar de Serviços Gerais



Existeumcontratodeprestaçãoserviçosde01MaçãoemanutençãonoperímetroItiúba,
meiode umaempresacontratadapelaCodevasfsão19(dezenove)funcionáriosdistribuídosnas
seguintes funções:

04 —Canaleiros

02—Operadoresde Máquinas

IO —Bombeiros

02 —Auxiliar administrativo

01 —Motorista

Complementamo quadroqueexerceasatividadesnestePerímetroItiúba, 14servidoresda
CODEVASF.

Lembramosqueaarrecadaçãodetarifad'águaem2020foi suficientearmasparamantero
quadrodefuncionáriosdoDistrito(2 funcionários)eoutrasdespesasadministrativasrelacionadasas
atividades deoperaçãoemanutenção,sóconseguimosadministrartravésdealugueldemáquinasaos
próprios irrigantes.

Algumasaçõesforamrealizadasparadiminuiradefasagementreoquesearrecadaeoquese
gasta,aEscavadeiraHidráulicaadquiridaem2018atravésdaCodevasfédestinadaparalimpezade
drenos, manutenção deestradasentreoutrosserviço,vemajudandobastanteemIMIuenosserviços
dosprópriosassociadosdoPerimetro,amotoniveladoraadquiridaem2013destinadaamanutenção
de estradas, prestaserviçostambémaosassociadose 0 tratortambémadquiridoem2013ajudou
bastante namanutençãodecanais.Destacamostambémqueo modelode detarifad'água
nãoháriscosdealtareduçãono faturamento,E aarrecadação,atingiuo previstopara0 exercício
2020.

Previsão x Realizado no ano 2020. eventos relevantes. pontos fortes e fracos.
ameacas e oportunidades:

2.1.1 —Receitas 2020 (Previsto x Realizado)

RECEITA PREVISTA E DESPESAS REALIZADAS

RECEITA

Previsão de Arrecadação

R$ 453.240,00

DESPESAS *

Despesas Realizadas

RS 524.014,72

OBS.•Despesasrealizadascom asreceitasarrecadadas,quesuperaram 0previsto
para 2020, somadas ao saldo do exercício anterior.

(*) Nos últimos 12 meses.





2.1.3 —Relatório de Prestacio de Contas 2019

CONTA

HORAS MAQU[NAS

RENDIMENTO APLICAÇAO
BALANÇA
[X)AÇÃO BALANÇA
TOTAL DAS RECEITAS

DESPESAS BANCARIAS

OBRIGAÇÃO SOCIAL

PAGAMENTO DE PESSOAL

IMPOSTOS

MATERIAL DE EXPEDIENTE

COMB. E LUBRIFICANTES

MANUTENÇÃO DE VEICULOS
MANUTENÇAO DE MAQUINAS
MANUTENÇAO NA INFRA-
ESTRUTURA

DESPESAS GERAIS

SERVIÇOS PRESTADOS DE
TERCEIROS

TOTAL DAS DESPESAS

SALDO ANTERIOR

RECEITA

DESPESAS

SAL[X) EM 31/12,2019

RECEITAS

ESPECIFICAÇÕES
Prestação de serviços (M áquinas)
Anecadaçào tarifa d'água.
Aplicação dos recursos

Arrecadação com pesagens
Asscwiados

DESPESAS

Talão de cheque, manutenção de contas
FGTS, INSS sob pagamento dos funcionários
Pagamento de salários, férias, décimo terceiro
e rescisão dos funcionários.

'SS, IRRF, PIS e IPVA

formulários, tinta para impressora,
canetas, cópias de cheques etc.
leo diesel, lubrificante hidráulico e gasolina.

peças de reposição e serviços,
Peçasde reposição e serviços,
Recuperaçãodebombas,canais,comportas,
mantas, passarelas,estradas e drenagem.
Material de limpeza, serviços decomunicação,
eventos, alimentação e 'XITeios.
Serviços de limpeza de drenos e manutenção
na rede elétrica de alta tensão.

RESUMO

Saldo em 31/12/2018

Valor total do Exercicio 2019

Valor total do Exercicio 2019

VALOR (RS)
269.350, 14
208.419,97

1.188,96

27.445,00
964,00

507.368,07

1.104,66
27.034,24

57.633,88
2.725,94

I .650,50

188.188,97
41.362,50
48.934,42

84.009,57

11.138,03

32.572,00

496354,71

47.752 63

507.368 07

496.124,66

58.996 04

Segue anexo cópia do relatório contábil encerrado em 31/12/2019: Balanço Patrimonial e
Balancete Analítico, bem como, relatório do Conselho Fiscal.



a - Administração: Um dospontosfortesdaorganizaçãoé o emlxnhodemonstrado Conselho
deAdministração emparticikWde assiduidadeecompromissocomosucessodoDistrito,o
associado emgeraltambémcumprecomseupavk'l:fiscalizacobrae particil_wNovoenfoquetem
sidodadoparaqueo aÑo políticoexerçaumpapeldeterminantenoseudesenvolvimentoe diversas
autoridades sãochamadasadiscutir,contribuire seengajarnessajornada

O quemaisnos preocupa,é apoio financeirodo governofederalatravésdaCODEVASF,
umavez queos recursosde K2 sãoinsuficientesparaexecutaros serviçosnecessários,Comopor
exemplo:recuperaçãodo Diquede proteçãodo Perímetro,relY)siçãodo conjuntodebombeamento
da estaçõesde drenagem, reabilitação de canais, drenos, estradasetc; influenciando assim no
cumprimentodo básicodoDistrito, queé a prestaçãodessesserviços,deixandoa comunidade
de usuários do sistema insatisfeita.

b - Manutenção: os serviços de recuperaçãona rede de drenagemforam executadosnos
quantitativos previstos em 2020. Com referencia as estaçõesde bombeamento
serviçosforamexecutadoscomrecursospróprio,a cadaanoo volumede serviçosaumentacom a
depreciaçãoda infra-estrutura;e os recursosarrecadadossão insuficientespara atendertodasas
demandas;asestradasforamfeitosserviçosdemanutençãocomequipamentosexistentesnoDistrito;
no dique foi colcwadomaterial onderecalca,no [Y)ntomais crítico, e mais nenhumserviçode
manutençãoou reforma,desdea realizaçãodosserviçosde proteçãotemlx)rária feito lx:la Codevasf
em2007,ondeamesmajá providenciouserviços do estudomaisaprofundadoe está
aguardando o resultado.

c - Operação:O quemaispretwupaatualmenteaindaéa vazãodoRio SãoFrancisco,o baixonível
desdeo segundosemestrede 2015 imry)ssibilitou a captaçãode água com bombas fixas. Com o
funcionamentodos flutuantes da EBP e EB2, já a partir demaio de 2020 com o aumentoda vazio
começamosa funcionar tambémasbombasfixas, só que, dependeexclusivamentedo nível do Rio.
Sobreo canaldeadução,estamosfazendomanutençãorotineira.

2.2 —Inadimplência

A ENIrticipaçãofinanceira da cobrançade tarifa d'água na viabilidade do Distrito tem se
verificadono dia a dia.Bemcomo,o ConselhodeAdministraçãovemprocurandocobrar, que
não falte apoio financeiro do governofederal e tambémprocurandoalternativasparadiminuir ainda
mais a inadimplência dos irrigantes, cuja situaçãoé mostradaabaixo, Ondese percebea constante
queda a cada ano:

a —Na área cultivada com cana de açúcar; em 2019 a comercialização foi feita com uma usina de
CalElaestadode (UsinaTaquari)quehonrouoscompromissosassumidocomosprcKlutores,
que estão apreensivos com essa atividade, uma vez que, todo ano firam na incerteza de
comercializaçãodevido crises vivida no setor. A tarifa d'água os produtoresestão pagando
diretamente ao Distrito sem inadimplência com essaatividade.

b —Nos demais setorescomo: rizicultura, piscicultura, etc; a inadimplência se mantem estável,
atualmente dos produtores tem débitos considerados em atraso.

c —As condições pedológicas da área, com solos lxsados, sujeitos a encharcamento e de dificil
drenagemno chuvoso limitam a exploração de cultivos nobres de alto retorno econômico.



controladosna entradado lote canaleiro atravésde tomadapadrãoe cadeado,mensalmenteé
lançadooconsumonacontadecadaprodutoreapartirdomêsdacolheitaseo produtornãopagaré
cobradomultade2%e jurosde 1%aomês,o pagamentoé efetuadohabitualmentepelo
logoapósacolheita,porestemotivosóconsideramostarifaematrasoquandoo produtortemdebito
acimade6meses,équandosuslkpndemoso fornecimentodaáguaatéanegociaçãodoprodutorcom
o Distrito.

Paratodasas culturas quemexcedero limite de consumoserácobradoo valor de RS 25,00
por cada I .000 m3consumido.

2.3 —Ocupacio do Perímetro Irrigado

CULTURA

Arroz

Cana de Açúcar

Piscicultura

Rizipiscicultura

Rizipiscicultura e Coco

Pecuária e piscicultura

Cerâmica

TOTAL

NO DE LOTES

158

13

09

19

01

25

02

227

ÁREA (ha)

599.8

49,8

15,9

68,4

3,2

102,5

7,0

846,60

Todos os lotes sãoQEupados pequenosprodutores com uma árul média de 3,73 ha, existe
uma área de aproximadamente 15 ha que era ocupada condomínios de cultivo consorciado:
peixe/IY)rco,e quenãoobtiveramsucesso,assimcomoo empreendimentoera financiadopelo Banco
do Nordeste,essainstituição tomou suau)ssee vem procurandoalgum interessadono negócio.

O sistemade irrigaçãoé feito todo pr inundaçãoe nãohá tendênciade substituiçãode sistemas
menos eficientes IX)r mais eficientes, pois, a predominância de área cultivada com arroz e cana,
implica na manutençãodo uso de irrigação sulX-rficie, seu baixo custo e adaptaçãodas
culturas.



Movimentacio da Tarifa D'Água edemaisReceitasnosúltimos 12meses

Setembro/2019

Outubro/ 2019

Novembro/2019

Dezembro/2019

Janeiro

Fevereiro

tvlarço

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

TOTAL

Kl FATURADO

21.963,27

22.012,12

25.984,90

28.943,72

20.707,35

19.040,17

17.532,80

2.892,40

4.686,75

12.950,65

12.607,37

12.895,65

202.217,15

K2

914,28

27.815,18

47.353,70

23.481,16

12.931,32

5.569,57

7.265,67

48.070,37

31.709,68

10.866,39

6.891,49

2.766,40

225.635,21

MÁQUINAS

5.430,00

31.890,00

18.149,19

37.757,00

15.175,00

43.065,00

17.880,00

18.955,00

30.300,00

1.690,00

5.634,00

3.050,00

228.975,19

BALANÇA

50,00

4.920,00

6.280,00

2.169,00

1.760,00

6.309,00

3.660,00

8.210,00

2.050,00

3.340,00

3.340,00

CONDOMiN10

0,00

1.325,00

2.125,00

975,00

550,00

150,00

375,00

1.955,00

1.275,00

200,00

75,00

9.380,00

A tarifa d'água em atrasoqueo distrito tem a rec.eberé RS 13.698,21;atualizadoem agosto
de 2020.

Desde2018 0 conselhode administraçãoaprovou uma taxa de condomínio que estásendo
cobradoo valor deRS 25,00/safra/lote,somandoR$ 50,00/10te/anoparaa cultura do arroz queestá
sendo explorado 2 (duas) safras/ano.

Na cana de açúcar a cobrança da tarifa d'água é feita áreacultivada o valor cobrado é RS
e um limite de consumo de 8.000m3/ha/safra, e lançado em janeiro do ano

subsequente,caso o produtor não pague, passaa ser cobrado multa de 2% e juros de 1% ao mês,
além da do fornecimento d'água, uma vez que, cada lote tem sua tomada controlada
canaleiro.

Na cultura do arroz também é feita por áreacom o valor fixado emRS 125,00/ha/safracom o
direito de consumo de 5.000 m3/ha/safra,as demais culturas como: peixe, pastagem,etc. cobra-se o
valor R$ 150,00/ha/ano, com direito de consumo de 6.()00 mh"ha./ano, ambos fornecimentos são



2.4 —Producão Agrícola

Em2020foi colhidaapenasa primeirasafradearroz.Portanto,apresentamosoDemonstrativoda
ProduçãoAgrícola no Exercício 2019.

Produto

Arroz

Cana

Peixe

Gado de corte

Leite

Total

Produção

(ton)

7.452,05

3.426,59

30,42

309,96

210,94

11.429,96

Produtividade

(ton[ha)

6,43

86,75

2,64

2,55

8,29

106,66

Receita

Bruta (RS)

6.706.845,00

256.994,25

172.310,14

2.272.006,80

278.643,30

9.686.799,49

Custo de

Produção (R$)

3.476.130,00

59.250,00

152.100,00

163534,67

5.368.139,67

Receita

Líquida

3.230.715,00

20.210,14

754881,80

115.108,63

4.318.659,82

(Consideramos o preço médio praticado)

O principal produto agrícola produzido na região (arroz em casca) foi comercializadoem
2019 lxlo valor médio de RS 0,90/kg, consideradoramável para a região, com um pequeno
aquecimentono quartotrimestrede2019,a tendênciaé queaáreacultivada aumenteum IX)uco,uma
vez que, a safra de inverno 2020 com previsão de colheita para outubro teve um aumento histórico,
iniciando a deR$ 1,67ikg.

Não temos númerosprecisossobre os imvy)stosgeradoscom as receitasacima citadas.A
comercializaçãodaproduçãodearrozem2019grandeparte foi comercializadacomempresáriosdos
estadosdo Ceará,, Rio Grandedo Norte, ParaibaePernambucoanossaregiãotambémabsorveuboa
pr(Miução. As indústriassão reslY'nsáveis financiamentodo custeio de alguns
prcKlutores, motivoda inadimplênciadosmesmosjunto aosagentesfinanceiros.As indústriasjá
ficamcom0 compromissodeaquisiçãodaprodução,Ondedificulta a coletadedadosmaisprecisos
dos impostos gerados, IN)rtanto o valor que estimamos, tendo como base de cálculo 0 custo de

e a receita bruta, é de aproximadamente RS I de federais e estaduais.



2.5 —Aspectos

Pormotivo do perimetrose localizarpróximodascldadesde PortoRealdo Colégio/AL e
Propriá/SE,grandepartedosprodutoresresidemnessaslocalidadesdificultando coletadedadoscom
relaçãoa saúde,educaçãoe lazer,outraslocalidadesquetambémsãopróximasa essascidadescomo
Povoados: Carnaíbas, Castro e Barra reside boa parte dos essaslocalidades oferecem
poucascondições,apenasOI IN)stodesaúdee 4 escolasdeensinoprimário,outrosaspectossociais
(lazer,segurança, etc.),nãoexistenenhumaestruturaem funcionamentodemodoquenãohá
registrosquemereçamdestaque.

Na organizaçãosocial as03 associaçõesderizicultores não funcionammais, efeitosdemaus
gerenciamentoenfrentaramdificuldadesadministrativase máquinasexistentesencontram-seem
poderdeprivados;01associaçãodepiscicultorestambémparalisada;01derizicultoresepecuaristas
desenvolvendo a de leite com o apoioda Codevasfno fornecimentode tanquesde
resfriamento;e 06 assoclaçõesde moradoresnos rx)voadosacima citadoscompletandoassimo
quadro social.

Considerou-seeconomicamenteregular os o anode2019,principalmentena
rizicultura,mesmoassimboaparteaindacontinuaemdébitocomosagentesfinanceiros,efeito das
grandesperdasem anos anteriores.

O lxrímetro Itiuba é ocupado IMIuenos produtoresalguns com 2 ou 3 lotes; têm como
únicafontederendae agrandemaioriautilizammão-de-obrafamiliar gerando833empregosdiretos
e 1.666empregosindiretosbeneficiandoumappulação de3.332habitantes.

2.6 — Crédito

O crédito agrícolatemsidocaptadojunto aoBancodoNordestee Bancodo Brasil, atravésde
projetosdecusteioelaboradosportécnicosdaregião,umavezquenãotemosassistênciatécnica,os
produtores tiveram que contratar esses serviços durante todo o ano de 2020. A linha de
financiamentoutilizadaé a do PRONAF;asmaioresdificuldadesenfrentadasparasuaobtençãose
concentram na alta inadimplência provocada inúmeras frustrações de safras (Ex: praga de
roedorese inundaçõescom o rompimentodo dique de proteçãonasenchentesdo Rio Itiúba) e às
vezespor mau gerenciamento do próprio agricultor,

O médio decorrido do início ao fim do processode financiamento é curto, durando em
média30 dias, favorávelàquelesquenãol»ssuemimpedimentoscomo créditoagricola_

Não temos o número de financiados em 2020; temos as informações que os
valoresliberadoscobremtantoos custosdeproduçãocomo tambémdo financiamento,foi fixado em
2% dejuros aoano, e nãohá grandesexigênciasd(Eumentais setratar depequenosagricultores,
Normalmente a relação é a seguinte: Declaração de aptidão; Carta de anuência e Plano de custeio.



2.7 —Assistência Técnica e Extensão Rural

A assistênciatécnicanoPerimetroItiúbaestásendoprestada técnicosdaCodevasf,03 (três)
servidoressendo:01(um) Agrônomoe 02 (dois)técnicos,queforamafastadosdevidoo isolamento
socialprovocado pandemia.

2.8—Operação eManutenção da Infraestrutura

A infraestruturade irrigaçãoé composta[X)r:

a)Estaçõesdebombeamento(5 unidades):

a.I - EstaçãodeBombeamentoPrinci1M11(EBP)comobjetivode forneceráguaparairrigaçãodo
CanalAdutor leste,Pl aoP7 e abasteximentodaReservlnha.Devidoa atualsituaçãodo Canal
AdutorLestenãoémais IN)ssívelabastecera ReservaNortepor essaestação.As bombasfixas; foi
substituídouma;a instalaçãodo conjuntoflutuantes resolvendoportanto,osproblemasde
irrigação nesta área,

a.2 - Estaçãode bombeamentoI (EBI) cujo objetivo é fazera drenagemde todo o estão
funcionadoprecariamente,com notáveisriscosde paralisaçãoem virtudedo longo de uso,
onde a Codevasfjá sinalizou a substituiçãodos conjuntosde bombasnovas, com o processo
licitatório já concluído.

a-3)Estaçãodebombeamento2 (EB2)—O objetivoé forneceráguaparairngaçãodetodoo canal
P12e seussexundários,alémde abastecertodaaReservaNorte ondeestãoinstaladasasEB3, EB4 e
Canais P8, P9 e PIO que irriga gravidade, o conjunto de bombas flutuantes com a mesma
capacidadede irrigaçãodasfixas, resolvendoportanto,os problemasde Irrigaçãonestaárea.
a-4) Estaçãode Bombeamento3 e 4 (EB3 eEB4) o objetivo é abastex:eros canaisPl I e P] 6, estão
em perfeito estadode conservação

b) Canaisde irrigação:
Osprincipais sãoestruturasrevestidasem concretosimplese osdemaisemalvenariarevestido

de cimento e que em função da longa atividade apresentamfissuras e alta l»rosidade,
proporcionandoumabaixa eficiência de condução,provocandoinfiltrações e desmoronamentosem
vários trechos. Em algumas situaçõeso concreto já desapareceu,a reconstrução de mais de I
km do canal P12 contribui bastante,principalmente quandose trata de abastecimentoda reserva
norte, mesmo assimé muito pouco paraatender todas as



c) Comportas:

Foi feitoa tãoesperadareforma,IX)issetratadeprincipalestruturadeusocomumnoVMíodo
de grandesenchentesdos rios Itiuba e SãoFrancisco no controle dasvazões.

De maneira geral as atividades de manutençãoestão sendo feitas atendendoàs
emergênciassurgidasnodiaadia.Nãoháumprogramademanutençãopreventivaestabelecido;uma
vezqueosrecursosdisponíveissóatendemparcialmenteascorrtÇõesurgentes.

d) Rede de drenagem:

O maior custodemanutençãono Distrito estána atividadede e desassoreamentode
coletores, sendo a operaçãoem caráter contínuo da escavadeirahidráulica.

e) Balança:

A implantaçãode umabalançarodoviáriano PerímetroItiúba era umanecessidadequeo
conselhosemprediscutia,foi quandoamadureceua ideiaem2016deiniciarumacampanhapara
aquisição. Os produtoresabraçarama ideia e formou-seumacomissãoparaarrecadarfundos,
iniciandocomumleilãodeanimaisdoado própriosprodutores,bemcomoalgumaslideranças
domunicípioforamconvidadase tamtún participaramdoandoanimais,Foi adquiridae instaladano
final de2017ondeasreceitascomamesmaatéo final de2018garantiua suatotalquitação,e, a
partir de 2019 todaessareceitafoi e serádestinadaas atividadesde operaçãoe manutençãoda
infraestruturade usocomumdo PerímetroItiúba,conformeconstanosrelatóriosintegrantesdo
presente Plano Operativo.

2.9 —Operação da Infraestrutura para 2021

2.9.1 —Detalhamento de Pessoal do Distrito

N Ome/F uncionário

Amilton Rodrigues Melo

Leandro Perigipe Santos

Função

Gerente

Executivo

Aux_ de

manutençào

Atividade Desempenhada

Gerenciamento das atividades de

Executar serviços manuais na
infraestrutura

Lotação

Perimetro Itiúba

peri metro Itiúba

Escala de

Serviço
44 hs

semanais

44 hs

semanal S







3 —Plano de Cultivo 2021

Ouadro I

(valores em ha)

Cultura Jan Fev Mar Abr

668,2

49.8

15,9

3,2

109,5

Mai Jun Jul

668,2

49.8

15,9

3,2

109,5

Ago

668,2

49.8

15,9

3,2

109,5

Set

668,2

49.8

15,9

3,2

109,5

Out

668,2

49.8

15,9

3,2

109,5

Nov Dez

668,2 668,2Arroz

cana

Peixe

coco

668,2

49.8

15,9

3,2

Pecuária 109,5

668,2

49_8

15,9

3,2

109,5

668,2

49.8

15,9

3,2

109,5

668,2

49.8

15,9

3,2

109,5

668,2

49.8

15,9

3,2

109,5

49_8

15,9

3,2

109,5

4—Plano de Irrigacão 2021
Ouadro II

(valores em IO.O(H)mJ)

49.8

15,9

3,2

109,5

Total

Unidade

de

Captacão

EBP

EB2

EB3

(Drenagem)

Jun Jul Ago Set

941

Out Nov Dez

1.261 1.092

1.580 1.520

1,731 1.379

Jan

137

254

Fev

96

220

Ma r

927

1.226

49

135

1.984

Abr

455

716

39

62

1.012

Mai

390

633

46

80

1.697

531

635

26

82

763 824 894 1.353 1.518 10.949

959 1.112 1.294 1.356 1.658 1.719 14.408

54 46 77 96 58 96 820

136 123 142 189 241 361 2.025

2.282 1.937 1.494 1.400 1.283 1.566 1,825 19.590



5—Orçamentos das Atividades para 2021

5.1 —Despesas cem

Descrição

Gerente Executivo

Aux. Manutenção

Serviços Contábeis

Total

Ouadro III

(valores em RS)

Quant.

01

01

01

03

Salário

Mensal

4,400,00

1.100,00

1.100,00

Salários

57.200,00

14.300,00

14.300,00

85.800,00

Mensal

Custo anual

Encarg(is

22.880,00

5.720,00

5.720,00

Quadro IV

(valores em RS)

5.2 —Despesas com Veículos

Quant.Veículos

Caçamba

Motocicleta

Saveiro

Total

Juros

Deprec.

01

06

01

Combust

Lubrific.

1.ooo,oo

300,00

200,00

Peças e

Serv.

950,00

300,00

300,00

Licenci-
amento

50,00

100,00

50,00

Total

80.080,00

20.020,00

20.020,00

120.120,00

Total Anual

24.000,00

8.400,00

6.600,00



5.3—Despesascom Manutenção Ouadro V

(valores em RS)

Infra-estrutura Servi

Rede

Drena em

Rede viária

EB'S

Rede de canais

Prédios

instalações

de Combustível/lubrificante
vadeira hidráulica

e serviços p,"
Escavadeira Hidráulica

Lim manual

SUBTOTAL

Combustivel/lubrificante
p/Moto niveladora

Peças e serviços p/Moto
niveladora

SUB-TOTAL

Lim za Ve . A uática

Conse de iOS

Bens rmanentes

eletromecânicas

Eui . dese

SUBTOTAL

Lim manual

Manute

Combustível/lubrificantes
ara trator/r deira

Peçase serviços para
trator

SUBTOTAL

Pintura

Lim

Serv. Eletro-hidráulico

SUBTOTAL

Unid

Litro

H/dia

Litro

H,'dia

Vb

HJ'dia

Metro

Litro

H/dia

Quant

24.000

300

12.000

30

05

05

05

05

300

250

3.000

01

01

10

01

Custo
Unit

4,30

34.000,00

50,00

4,30

20.000,00

50,00

100,00

100,00

1.600,00

300,00

50,00

100,00

4,30

2.800,00

1.000,00

5000

1.00000

TOTAL GERAL

Custo Total

103.200,00

34.000,00

15.000,00

152200,00

51.600,00

20.000,00

71.600,00

1.50000

500,00

500,00

8.000 00

1.500,00

12000,00

15.000,00

25 .ooo,oo

12.900,00

2.800,00

55.700,00

1.000,00

500 oo

1.000,00

2.500,00

294.000,00



5.4 —Custos Administrativos

Discriminação

Outorga d' água

Correios

DespesasBancárias

c/ Assembleias

Material de consumo

Material de expediente

Patrimônio (Peq_Valor)

Promoçõese eventos

ServiçosdeComunicação

Total

Mensal

I. 800,00

50,00

100,00

50,00

250,00

200,00

150,00

50,00

350,00

Ouadro VII

(valores em RS)

Anual

21.600,00

600,00

1.200,00

600,00

3.000,00

2.0,oo

1.800,00

600,00

4.200,00

36.000,00



6—Quadro ResumodoOrçamentoAnual para 2020

Discriminacão

Pessoal

Veículos

Manutenção

Administracão

Total

Valor (RS)

120.120,00

39.000,00

294.000,00

36.000.00

7—QuadroResumodasVariáveisparaCálculodaTarifa D'água

Variáveis

Arroz (1.336,4 ha em duas safras, com o consumo de

8.018.400m3 ) -RS 25,00/1.000

Cana (49,8 ha) - R$ 200,00/ha/safra

Outras Culturas (128.6 ha) —RS 150.00/há/ano

Sub-Total (tarifa atual seminadimplência)
Taxa de condomínio

Receita da Balança (* )

Receita de Máquinas

Total Geral das Receitas

Total de despesas fixas

Superávit

Valor da Tarifa Real:

Arroz (1.336,4hac/ consumode(8.018.400m3)
Cana (49,8 ha)

Outras Culturas (128,6 ha)

C) Receita média anual, previsto para 2021.

Valor (RS)

200.460,00

9.960,00

19.290_oo

229.710,00

9.380,00

21.500,00

228, 975.00

489.565,00

489.120.00

445.00

323,00/ha/ano



8- OBSERVAÇÕES:

Noitem07ResumodasVariáveis; atarifad'águadoarrozbaseadonoPlano
deCultivopara2021.Portanto,énecessáriolembrar-sedaflexibilidadedepreçodo arrozem
casca,se IX)racasohouverreduçãono valor atualmentepraticado,a áreaprevistano quadro
PlanodeCultivoIX)deráserreduzidae reduçãonafaturaenaarrecadaçãode
tarifa d'água.Quantoa Receitasde Máquinas,sem calendáriode serviçospara 2021
consideramoso valorarrecadadonosúltimos12meses, haveralteraçãodevalores,
bem como, não interfere no valor da tarifa real.

9 - JUSTIFICATIVAS:

QuantoaosinvestimentospromovidosatravésdocontratodeO& M eaoPagamentode
Energia,vale lembrarque o PerímetroIrrigado de ItiúkMiiniciou-se na décadade 70,
intermédioda CODEVASF, e foi motivada Ik*la construçãoda usinahidrelétrica de Sobradinho
e das barragenssubsequentes,para geração de energia elétrica, 0 que modificou 0
com1N)rtamentoda vazãodo rio, reduzindoos pic.osanuaisde cheia,ocasionandoa inundação
'Mmanente dasáreasmais baixase férteis das várzease a não-inundação dasáMts
mais elevadas

Tal fato, caso não fosse feito algo, implicaria no completocolapsodo sistemade
produçãoexistente,baseadoemcultivosdevazantes,e determinariaa expulsãodemilharesde
famílias que viviam nas várzease delas conseguiamsobreviver,ainda que em condições
precárias.Destaque-seque estasáreaseram as mais densamentepovoadasda região rural
afetadoscom a construção da usina.

Nesse cenário, o processo decisório de intervenção nas várzeas teve uma única
conotação, de natureza político-social, visando resgatar as mínimas condições de vida da
[Y)pulação que seriaafetadae melhorara qualidadede vida existentena região.O
requisito de viabilidade econômica não foi considerado.

Nesse contexto, foi então concebido o "Projeto de Emergência o Baixo São
Francisco" com o objetivo de superaras previstase resultantesda alteraçãodo
regime do rio: manter a populaçãona região e melhorar suascondiçõessocioeconômicas_O
termo EMERGÊNCIAfoi utilizado porqueas açõesdeveriamestarconcluídasantesda
hidrelétrica de Sobradinho entrar em operação.

Esseprojeto consistiu,em linhas gerais,nadesapropriaçãoda área;construçãodediques
de proteçãocontra as cheias, tanto as do rio São Franciscoquanto à dos riachos que
atravessavamasvárzeas;construçãode estaçõesdebombeamentoparairrigaçãoe drenagemdas
váneas e, de canaisde irrigaçãoe de drenagem,alémde estradasinternas,redesde energia
elétrica;e assentamentodasfamilias noslotesagrícolas.

A partir de 1997, numa tentativa de melhorar a administração dos IMímetros, a
CODEVASF transferiu a gestãodosmesmosparaos distritos de irrigação,que sãoassociações
civis dedireito privado, semfins lucrativos e formadascompulsoriamenteIX)rtodosos irrigantes
assentados.Desta iniciativa nasceu, entre outros, o Distrito de Irrigação do Perimetro Itiúba —
DIPI.



Contudo,mesmocomresultadosIN)sitivos,observa-sequeacapacidadedepagamento
dosagricultoresémuitobaixa,[Y)isarendafamiliarliquidagiraemtornodeumsalário-mínimo

mês.Issosedeveprincipalmenteaofatodosagricultorestrabalharemprincipalmentecomo
queé umalavouradecestabásica,e por issotemseupreçoreguladopelogoverno;e

tambémpelo tamanhodos lotes,que gira em torno de 4,0ha,quandoo seriamlotesde
20,0ha;

A consequênciadessarealidadeéquenãohá possibilidadede setransferir totalmenteo
valor real da águade irrigação,queé o valor dasdeslxsasde administração,01k*ração,
conservaçãoe manutençãoda infraestruturade à produção,aos irrigantes, tornando a

do Distrito insuficienteparaa manutençãode todaessainfraestrutura,e se faz
necessárioaCODEVASFapoiar,comacontrataçãodeserviçosparaaoperaçãoemanutenção,
como pagamentodasdespesasdeenergiaelétrica,comacessãodemáquinaseveículosparao
apoionaoperaçãoemanutenção;entreoutrasações.

10 - CONCLUSÃO:

Diante do expostoacima,concluímosqueé inviável transferir aosirriganteso valor real
damanutençãodo EMimetro,Irla do projetode irrigação, sistemade irrigação
adotadoe vwlas cultivadasna regrão.O dos perimetrosirrigadosdo Baixo São
Francisco continua sendoo mesmo da épocade fundação: SOCIAL.

A continuidadedosserviçosdeOperaçãoeManutençãoe o deEnergiasão
imprescindiveisà continuidadedo processoprodutivo,já que a descontinuidadedosmesmos
poderiacomprometera produção,comconsequênciassociaisnegativasparaa região.É ainda
umasoluçãoparaamenizaros problemasdoDistrito, queestácomrecursofinanceiroescasso,
por contadaarrecadaçãoinsuficientedaparcelaK2 deTarlfa D' água.
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12—Nosquecompomoso ConselhodeAdministraçãodoDIPI,abaixofirmados,
concordamoseaprovamoso presentePlanoOIRrativoAnual2021.

Jose Ferreira

K)/Cc97
Osman Alves Melo

ro Severino dos Santos

José R alço Ramo

João Batista de Jesus


