
AUPIT —Associação dos Usuários do Perímetro Irrigado de Tourão
Carta no 946/20

Juazeiro-BA, 28 de setembro de 2020.
Ilmo. Sra. Andrea Moreira Duarte

M.D. Superintendente da 6asR CODEVASF
Juazeiro-BA

Assunto- APROVAÇÃO PLANO OPERATIVO ANUAL E DA TARIFA
DE ÁGUA (K2 FIXO E K2 VARIÁVEL) - ANO 2021

Prezada Senhor,

Estamos apresentando o Plano Operativo referente ao Ano de 2021, o qual relatamos
a situação do perímetro irrigado com as suas necessidades e a tarifa de água K2 a ser
cobrada pela Associação dos Usuários do Perímetro Irrigado de Tourão —AUPIT aos
agricultores irrigantes.

Solicito de V.sa. que seja formalizado a aprovação da tarifa de água K2 referente ao
ano de 2021.

Documentos em anexo:

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Plano Operativo 2021;
Ata de aprovação Conselho de Usuários;
CNDT —Justiça do Trabalho;
CNT —Prefeitura Municipal de Juazeiro/Ba;
CRF - FGTS;
CND —Receita Federal do Brasil;

CNDT - SEFAZ;

Balanço 2019;
RG e CPF autenticado do Presidente do Conselho.

Atenciosamente,

alter F 'a Gomes Junior
Ger t Executivo
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AUPIT —Associação dosUsuários do Perímetro Irrigado de Tourão

PLANO ANUAL DE OPERAÇÃOE MANUTENCÃO
DO PROJETO TOURÃO

OB.JETIVO

O Perímetro de Irrigação Tourão apresentaeste PIANO ANUAL OPERATIVO, elaborado pela
Gerência Executiva que detalha as previstasparaseremrealizadasno ano 2021, objetivando o
atendimento dos usuários, operaçãoe manutençãodo projeto.
Este plano tem como objetivo específico realizar levantamento das atividades a serem executadas
no ano 2021,na áreade operação,manutençãoe administraçãodo prueto TOURÃO, fornecendo

destasatividades, para que, atravésdeles possamosestabeleceruma cobrançade Tarifa
K-2 (fixo e variável), que seja suportável pelos usuários de água do Perímetro, e também oferecer
condições para realização de manutençãodo sistemade irrigação e drenagemda áreade dominância
do projetoTOURÃO.
O plano apresentadocontempla as açõese serviços a seremrealizados administraçãoda
ASSOCIAÇÃO,dentro do que é a operaçãoe manutençãodo sistema,sendoque, parte da
recuperação, modernização elou complementação será de competência da CODEVASF, a serem
realizadas com os recursos oriundos da tarifa K-l ou outras fontes financeiras, com prévia
formulação de plano de trabalho específico através da mesma.
Este plano de trabalho realizado pela CODEVASF permite o planejamento e racionalização das
ações, para que, esta possaoferecer sua função de acompanhamentoe apoio, o que é previsto no
contrato de cessão de uso celebrado com a AUPIT.

INTRODUÇÃO
O projetoTOURÃO foi implantadona décadade 1970com recursosda CODEVASF.com o
objetivo de assentar pequenos produtores e empresas privadas visando o interesse no
desenvolvimento da agricultura irrigada da região, tendo como objetivo principal utilizar
racionalmente, eficientemente e economicamente o uso e manejo dos recursos de água disponíveis,
visando aperfeiçoar o retorno por unidade, bem como, a oportuna manutençãoque permita vida útil
adequada do perímetro irrigado.
E administrada através de uma associação, que é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, e que
regepelo presenteESTATUTO e demaisnormaslegaispertinentessobo nomedeASSOCIAÇÃO
DOS USUÁRIOS IY) PERÍMETRO IRRIGADO DE TOURÃO (AUPIT), desde1988atravésde
um convénio, depois um contrato de cessão de uso com a CODEVASF.
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AUPIT —Associação dosUsuários do Perímetro Irrigado de Tourão
LOCALIZACÃO

O projetoTOURÃO estálocalizadoa margemdireita do Rio SãoFrancisco,no municípiode
Juazeiro, estadoda Bahia com coordenadasgeográficas 8961167.02m S de latitude sul e 340827
m E de longitude oeste e uma altitude de 365 m acima do nível do mar, distante a 516 km da cidade
de Salvador, capital do estado da Bahia e 16 km a leste da cidade de Juazeiro com acessopela
rodovia BA21().

LOCALIZAÇAO PROJETO TOURÃO
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AUPIT —Associação dosUsuários do Perímetro Irrigado de Tourão
CLIMA

O climaondeestáo projetoTOURÃOseapresentadaseguinteforma:
Classificação Climática Tropical semi-árido

ETo

Precipitação
Temperatura
Insolação

Umidade relativa do ar

Velocidade do vento
do projeto

2.2(1) mm

550 mm

26,rc
7,9 h0KLs/dia

218,9 km/dia

Tipo BSWh, segundo Koppen
Déficit Hídrico de I .65() mm

Novembro a Abril - Irregularmente distribuída
Variando entre 20,2 e 31,90C

Variando entre 7,2 e 8,9 horas/dia
Variando entre 52 e

Variando entre 156,4 e 282,1 km/dia

RELEVO E SOLOS

O projeto Tourão apresenta o seu relevo com uma topografia plana e levemente ondulada, com
vales abertos e os seus solos estão classificados em Vertissolos e Cambissolos.

VERTISSOLO
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AUPIT —Associaçãodos Usuários do Perímetro Irrigado de Tourão
CARACTERISTICAS

O projetoTOURÃO possuiumaáreaexploradaclassificadadaseguinteforma:
XPI„ORA OPOR TIPO USUARIO

CONTRATOS PRODUTORES

GRANDE PRODUTOR

há)
MÉDIO PRODUTOR

(7,1-50 há)
PEQUENO PRODUTOR

há)
TOTAL

4

19

91

114

4

184

91

279

A

14.384,85 ha

335,88 ha

418,74 ha

15.139,47 ha

95,0%

100 0%

XPLORA Ao CONSUMO HUMANO

LOCALIDADES

ASSOCIAÇÃOCOMUNITÁRIANOSSASENHORAAPARECIDA
JARDIM PRIMAVERA

ITAMARATY

CARNAÍBA DO SERTÃO
LAGOA DO BOI

MANDACARU 11

TOTAL

EXPL RA POR

TIPO

SULCO

PIVO CENTRAL

TEMA DE IRRI A

MERO
PESSOAS

170

3.540

110

5.0

5(1)

10.520

REA

7.942,50 ha
195,27 ha

7.001,70 ha
15.139,47 ha

NUM
ORDEM

2

4

5

6

52,5%
1,3%
46,GOTEJO/MICROASPERSÃO

TOTAL

SIFAO
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O perímetro irrigado é composto de uma rede de canais entre principais, secundários e terciários.
através das quais é realizada a distribuição de água para os lotes de seus usuários, na forma
trapezoidal e telescópicacom extensãode 65,5 Km, sendoque 42,9 Km estãorevestidc_vse 22,6 Km
não são revestidos.

AUPIT

22

40 +

42

398

—Associação dos Usuários do Perímetro Irrigado de Tourão

CANAI_ PRIM

Os canaispossuemas seguintescaracterísticastécnicas:

DISTÂNCIA

0,70

0,70

0,70

0.70

0,70

0.01 S

22

38 + 823

I g.sg

9.21

637

10.80

N.10

8.10

3.75

3,75

1,70

1,40

1,20

1,20

1.20

2.70

2.20

1,05

l. 80

o. 70

O.80

0.60

omi5

REVESTI IX)

REVES TIDO

NÃO
NAO

NÃO
NAO REVESTIDO

NÃO
REvesr•no

REVESTIDO

F te i e

Observação: Alguns das Sãoaproxintiidos_
Legenda:
Q vaao do B —base maior b - base menor HM - altura da mureta S —declividade n de
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AUPIT —Associação dosUsuários do Perímetro Irrigado de Tourão
Existem 6(seis) estaçõesde distribuídas com as nomenclaturas de EBOI captação
principal direto do Rio São Francisco (localizada a margem direita do Rio São Francisco) e mais
5(cinco)de elevação com nomenclatura de EB02, EB03, EB04, EB05 e com captação de água
direta do canal principal, com exceção da EB02 que capta de um canal secundário.

ESTAÇÃO DE BOMBA - EBOI

ESTAÇAO DE BOMBA - EBOI
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AUPIT —Associaçãodos Usuários do Perímetro Irrigado de Tourão
As estações de bombeamento estão caracterizadas tecnicamente da seguinte forma:

BOMBA

ESTAÇÃO
BOMBA

BOMBAS MARCA

TOSHIBA

GEVISA

GEVISA

TENSÃO ROTAÇÃO
UNIT

146

TOTAL

1.111

350

s ULZER

s UI_ZER

s UI_ZER

su,ZER

SULZER

S ULZER

s ULZER

Esco

2.21

2.21

0.5

0,23

0,91

0.88

TOTAL

2,64

noys

Possui um núcleo habitacional para os produtores, com apoio social como escola, igreja, posto de
saúde, residências e outros, localizado no km 40 a margem direita da BA-210 que liga a cidade de
Juazeiro/BA com a cidade de CuraçWBA.

NUCLEO HABITACIONAL
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AUPIT —Associação dos Usuários do Perímetro Irrigado de Tourão

c,CARrTA

RES CIAS E RUAS

ESCOLA
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AUPIT —Associaçãodos Usuários do Perímetro Irrigado de Tourão
A sede administrativa do Perímetro Irrigado de Tourão fica localizada no km II + 400 do canal
principal ao lado daestaçãodebor11tW'amentoEB03.

SEDEADMINISTRATIVA - FSCRITóRÍo,õñCINAELÉTRicÁEMFCANICA.REFÉrFóRlóEotrrRos

SEDEADMINISTRATIVA- ESCRITÓRIO.OFICINAELÉTRiCAEMECANICA.REFEITÓRIOEOL.TRcxs

A rede viária para o escoamentoda produção e fiscalização é composta de estradasem suamaioria
com revestimento de cascalho perfazendo um total de 150 km.

USTRADA DE FISCAL[ZAÇAO E ESCOAMENTO OE PRODUÇÃO
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AUPIT —Associação dos Usuários do Perímetro Irrigado de Tourão
A operação dos conjuntos moto bombas e acessórios (portões, comportas, outros) das estaçõesde

do projeto Tourão funcionam remotamente e automaticamente através de uma
central de comando que fica Icyalizado na sedeadministrativa, possui tamtún um monitoramento
através de cameras e alannes (sonoro e sensor de presença). Temos também o monitoramento da
qualidade de energia fornecida COELBA, temperaturae vibração dos equipamentosrotativos.

SEDE ADMINISTRATIVA - DE COMANDO

SEDE ADMINISTRATIVA - SISTEMA DE CÂMERAS
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AUPIT —Associação dosUsuários do Perímetro Irrigado de Tourão

STOP

ADMINISTRATIV A - PAINEL SISTEMA DE FUNCIONAMENTO DAS EB 'S
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AUPIT —Associaçãodos Usuários do Perímetro Irrigado de Tourão

aaaa aaaa aaaa aaaa

aaaa

aaaa aaaa

nana
SEDE ADMINISTRATIVA - PAINEL SISTEMA DE MONITORAMENTO E cma•ROLE DA QUALIDADE DE ENERGIA

A estratégiagerencial de trabalho da AUPIT é de forma participativa e compartilhada tanto com os
USUÁRIOS(PRODUTORES),assimcomo,coma CODEVASF,procurandoa instante,
autoridade, integração e

O perímetro Tourão dentro de seusobjetivos específicos destacaros seguintes:
Captar, administrar e distribuir de forma eficiente e equitativa a águapara Irrigação,
de acordo com as necessidades hídricas das culturas e características dos solos;

normas que permitam disciplinar a administração do perímetro e manter
um sistema estatístico confiável;

Conservar em estado as obras do perímetro, visando superar a
vida útil dasmesmase orientar a conservaçãodas estruturasparcelares;
Solicitar para CODEVASF planos de trabalho que rwrmita o melhoramento, da
eficiência operacional, através de obras para recuperação, modernização e
complementação da sua infraestrutura daquelas que venham sofrer danos por
acidenteelou quejá tenham alcançadosua vida útil.

Dentro do perfil de funcionamento do projeto existem atividades relacionadas ao processo de
Operação e Manutenção do perímetro in-igado de Tourão, dentre as quais as áreas fundamentais de
atuação são:

Gerenciamento Administrativo
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AUPIT —Associação dosUsuários do Perímetro Irrigado de Tourão
Dentro desta atividade se considera toda a ação que leve a organização,
manejo dos recursos humancvs,econômicos e materiais;
O objetivo desta atividade é melhorar a estrutura técnica funcional e atuar
dentro dos princípios gerenciais para o desenvolvimento e consolidação da
administração do projeto.
As tarefas a serem realizadas para execução desta atividade são as

II.

III.

IV.

Administração dos recursos humanos;
Organização contábil e financeira;
Registros estatísticos técnicos e administrativos;
Levar o controle dos custos das atividades executadas e fazer

avaliações;
Articulação constantecom aCODEVASF e outras organizações.

PlanejamentodaDistribuiçãodeÁgua
A operação do sistema nao ser ao acaso, é necessário planejar tudo para
racionalizar a captaçãoe distribuição de água, a qual terá grande incidência
no atendimento adequado e oportuno bem como nos custos operacionais,
fazendo-se extremamente importante que a distribuição da água responda a
uma avaliação prévia da real necessidade dos seus usuários devidamente
compatibilizada com as possibilidades de atendimento;
As tarefas a serem realizadas para execução desta atividade são as seguintes:
I. Formular diariamente o calendário de irrigação, o qual prevê as

de água a ser captada e o número de conjuntos
operando, assim como, as vazões dos canais;

II. Levantamento das áreas a serem irrigadas a fim de efetuar reajustes
no planejamento da distribuição da água.

Hidrometria de Operação
O funcionamento do sistema de captação e distribuição da água para
irrigação necessita ser avaliado e neste sentido é registrar as
medições nos diversos níveis da rede (conduçãoe distribuição) do Perímetro
de Irrigação;
Esta atividade tem como objetivos básicos o seguinte:
I. Maior controle na condução, distribuição e fornecimento de água com

o consequente melhoramento da eficiência
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AUPIT —AssociaçãodosUsuáriosdoPerímetro Irrigado deTourão
II. Garantir a emissão de contas de água em função do fornecimento

volumétrico da águapara irrigação e da áreairrigada;
III. Avaliar o pessoal da distribuição de águaem função da eficiência de

As tarefas a seremexecutadasparaalcancedos objetivos da atividade são:

II.

III.

IV.

Aferir pericxlicamente as vazões de águacaptadas rw'lasEstaçõesde
Bombeamento;

Registrar os dadevshidrométricos decadaponto do sistema;
Efetuar o processamento dos dados das e obter as
eficiências

Avaliar as eficiências a diversos níveis e as medidas
corretivas.

(DistribuiçãoeControleÁguaparaIrrigação)
Esta atividade refere-se a todas as ações desde a distribuição até o
fornecimentod'água a cadaUSUÁRIO do perímetroIrrigado de forma
oportuna ao desenvolvimento das culturas estabelecidas;
Tem como base calendáriosde irrigação segundoo planejamento do plano
de cultivo;

Definido o quanto captar, o resvy)nsávelda deverá programar como
distribuirequantoforneceracadaUSUÁRIO;
A operaçãoexige mecanismosde acompanhamentoe supervisão que permita
efetuar ajustes para melhoramentos da eficiência operacional;
As tarefas a serem para alcançar os objetivos da atividade são:

II.

III.

VI.

VII.

Programar diariamente a forma operacional do sistema, definindo
de 0Fraçáo e número de conjuntos em funcionamento;

Abrir, fechar e regular as comportas da rede de canais e tomadas
parcelares;
Aplicar asnormassobremanejo e uso da águapara irrigação;
Inspecionar diariamente as de Bombeamento e a rede de
condução e de distribuição de água;
Controlar os volumes de água fornecidos a nível parcelar;
Fiscalizar para que cada ASSOCIADO receba as de água
prevista;
Informar o volume de águaelou a área irrigada de cadaASS IADO
para efeito da aplicação das tarifas de água;
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AUPIT —Associaçãodos Usuários do Perímetro Irrigado de Tourão
Manutenção Elétrica e Mecânica

E preocupação constante da AUPIT, dar uma manutenção elétrica e mecânica
preventiva, tendo em vista, o estado que se encontram os componentes das
Estações de Bombeamento;
Quandoa ASSOCIAÇÃOrecebeuo sistema,ficou claro e evidentequea
parte elétrica e mecânica exigia uma atenção preferencial que permitisse
operar todas as unidades, já que no Perímetro Irrigado existe uma ocupação
em total das áreas irrigáveis e que possuem uma demanda de água dentro dos
limites de disponibilidade plena;
A ASSOCIAÇÃOparaefetivaçãodasaçõesreferenciadas1Y)ssuiumaequipe
própria especializada na área elétrica e mecânica. além de uma consultoria;
Todos os serviços de rotina são realizados diretamente na AUPIT, dispondo
de uma oficina própria, sendo acompanhadoe atestado por um profissional
habilitado;

Quando ocorrem casos que não possam ser resolvidos diretamente na AUPIT
recorre-se a unidade elétrica e mecânica da 6' SR da CODEVASF;

A equipe elétrica e mecânica da AUPIT encontra-se sempre em alerta para
manutenção corretiva nao prevista;

[I.

Os ob]etivos básicos desta atividade é de manter um programa de
manutenção preventiva de acordo com as exigências dos
equipamentos instalados nas EB(s) a fim de diminuir as despesas de
manutenção cowetiva:
Lograr que os conjuntos moto bomba de cada Estação de
Bombeamento e demais componentes mantenham uma vida útil além
do previsto;
Que o setor de operação possa cumprir os planos de captação e
distribuição de água que garantam o atendimento de água solicitada
pelos nossos usuários.

Para o alcance destesobjetivos tarefas a serem realizados são:

II.

Formulação do plano de manutenção preventiva e preditiva nas
Estações de Bombeamento;
Coordenação a operação para execução dos serviços
interferir com a distribuição de água;
Inspeção diária das de para avaliar o estado
operacional;
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AUPIT —AssociaçãodosUsuáriosdo Perímetro Irrigado de Tourão

V.

VI.

VII _

Programação dos serviços de manutenção preventiva previsto,
Periodicamente realizar revisão de moto bomba e trcRa das

peças que já apresentem desgaste fora dos padrões técnicos
permitidos;
Executar tanto a manutenção preventiva programada como a
emergencial caso seja necessário;
Diagnosticar casos de danos por acidentes para propor medidas
corretivas.

Manutenção da Infraestrutura de Irrigação (obras civis)
Esta atividade está dirigida a todasasobras civis do Perímetro, inclusive prédios.
canais, bem como a manutenção de estradas e obras auxiliares, para esta
atividade se tem definida previamente as necessidadesde manutenção para cada
obra e período de execução, visando não interferir com a programação da
operaçao;

Quanto à programação dos serviços a serem executados toma-se como base o
manual da CODEVASF, bem como asorientaçõesparacadatipo de serviço;
O responsável da manutençãoalém da quantificação dos serviços tem que levar
em consideração os recursos disponíveis e o tempo de realização, para poder
definir o momento mais oportuno;
Tratando-sedediversosserviçosqueimplicaemdespesas,aASSOCIAÇÃOtem
um sistema de acompanhamento dando especial atenção aos rendimentos e custos
unitários dos serviços;
Entre os objetivos propostos com esta atividade temos:
I. Efetuar a manutenção oportuna e adequada a todas as obras do Perímetro

Irrigado;
II. Garantir que as obras do projeto mantenhamuma IN)aconservaçãode sua

estrutura física evitando danos maiores por falta de manutenção.
para o alcance dessesobjetivcvsé necessárioa execuçãodas seguintestarefas:

II.

III.

IV.

Elaborar anualmente o plano de manutenção prévia para avaliação do
estado operacional das obras;
Executar e controlar asaçõesde manutençãode forma oportuna e eficaz;
Registro de custos e rendimentos serviços executadosdiretamente ou
com terceiros;

Diagnosticar as necessidades de obras complementares para elhorar o
funcionamento do sistema.
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AUPIT —Associaçãodos Usuários do Perímetro Irrigado de Tourão
Operação e Manutenção das Máquinas e Veículos

Esta atividade estádirigida a todosos equipamentosexistentes no perímetro;
O projeto de uma pequenafrota veículos, onde toda a manutençüo
preventiva e corretiva é realizada uma equipe própria ou terceirizada;
para o alcance dos seusobjetivos as tarefas realizadas são:
I. Forrnulaçáo de um plano de manutenção da frota;
II. Inspeção diária para avaliação de problemas de ordem elétrica e

mecâmca;

III. Lavagem, lubrificação e outros serviços para manter a frota em
perfeitas condições de uso e segurança.

Na execuçãodasatividadestécnicas,teráespecialcuidadodeefetivaraçõesquepermitammantera
capacitação do quadro funcional, de preferência através de treinamento em serviços e mediante
programação de palestras internas a cargo de técnicos convidadcLs da CODEVASF ou outras
instituições.
A estratégia da AUPIT é realizar os serviços de programação, excxuçáo e controle de tedas as
operações inerentes ao funcionamento normal do projeto.
Através da instalação dos medidores de vazio na estação de principal podemos
melhorar ainda mais o nosso controle operacional, bem como avaliar a vazão dos conjuntos
motobombas comaANÁLISEPITOMÉTRICAecomresultadosbastantessatisfatóriosatingindoo
patamar de 95% de eficiência no bombeamento (vazão nominal x vazãomedida), resultado esseque
define o critério técnico adotado equipe técnica na manutenção preventiva dos seus
equipamentos.

MEDIDOR DE VAZÃO DA EBOI
VAZÃO X EFICIÊNCIA

VAZ. ho

12 E 3

M DIA
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AUPIT —AssociaçãodosUsuários do Perímetro Irrigado de Tourão
A AUPIT tendo como objetivo melhorar a eficiência e controle da irrigação disponibiliza para os
seus usuários os dados climatológicos provenientes da estaçãoclimatológica automática que fica
localizada na sedeadministrativa, com isso dando subsídiosnecessáriospara realizar o manejo
técnico da irrigação

ESTAÇÃO - SEDE. DA ,wpr-r

MANEJO DO SOLO E IRRIGAÇÃO

11

- IRRIGAÇÃOPRODUTORI'„s
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AUPIT —AssociaçãodosUsuáriosdo Perímetro Irrigado deTourão
Parao planejamentoe execuçãono fornecimentode águadesdea captaçãoatéa distribuiçãonas
comr%jrtasdosASSOCIADOS,a ASSOCIAÇÃOtemcomoobjetivoprincipala maximizaçãodo
bombeamentoduranteo horário reservado(21h30minàs que tem umatarifa menorque
no horário fora de ponta em 90% e com isso um menor custo variável (K2B), potencializando o
bombeamentoatingido altos níveis de consumonestehorário. O que favorece tambémo uso do
horário reservadoé a capacidadede armazenamentode águanos wservatóriosda empresa
AGROVALE (usuáriada AUPIT) ea mudançano sistemade irrigaçãodosassociadosdesulcopara
gotejoe microaspersãoquerepresenta38,6%daáreatotal doperímetroirrigado

EBOI EB02 EB03 EB04 EB05 EB06 MEDIA

—HORAS TRAB. RESERVAIX) ——NiVEL BOM

O Projeto Tourão tem uma arrecadaçãomédia sobre o faturamento de 99,8% considerando a conta
do mês vigente, sendo uma das maiores dos perímetros irrigados e com plena atividade
administrativa e operacional, tendo como objetivo principal atender de forma satisfatória os seus
ASSOCIADOS, sendopossível por possuir uma empresaâncoraque representa94,9% da área total
do perímetro.
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AUPIT —Associação dos Usuários do Perímetro Irrigado de Tourão

Inadimpléncia Usuários

Inadimpléncia Financeira

ORGANOGRAMA FUNCIONAL

O organogramafuncional do Projeto Tourão secomvwrta da seguinte forma;

Gerência Executiva

Setor Administrativo. Financeiro eContábil
Juridico

Manutençho
Mecanica :
Oficina

Setor de

ElétrSea

Setor de

Chie' açao
e Serviços

Assistência Técnica

para os Produtores

Assessoria Consultorias
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CNPJ/MF 16.252.629/0001-69

Telefone 3611-5112 - 3611-0117 - CEP 48.903-970



O

AUPIT —Associação dosUsuários do Perímetro Irrigado de Tourão
OUADRO DE COLABORADORES

uadro de colaboradores do Pro•eto Tourão é com osto da se inte forma:

23

CARGO

GERENTE EXECUTIVO

CHEFE DE CONTABILIDADE

CHEFE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CHEFE DE OPERA - ES
CHEFE ELETROMECÂNICO
CONFERENTE AGRÍCOLA
COPEIRA

COZINHEIRA

TECNICODE SFC,URAN A

LAVADOR

MECÂNICO GERAL
OFFICE-BOY

PEDREIRO

VIGIA
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
MOTORISTA
MECÂNICO DE BOMBAS
JOVEM APRENDIZ

ELETRICISTA

OPERADOR DE BOMBAS E CANAIS

AJUDANTE SERVI GERAIS

AJUDANTE PRÁTICO
OPERADOR DE MÁ UINAS
TÉCNICO MECÂNICA
TÉCNICO ELETRO ELETRÔNICO
ALMOXARIFE

TOTAL

JURIDICA

ENGENHARIA ELÉTRICA
ENGENHARIA MECÂNICA
ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Existem contratações de colaboradores que são sazonais durante o ano a depender da necessidade
do serviço do irrigado, tipo ajudante serviços gerais e pedreiro.
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AUPIT —Associação dosUsuários do Perímetro Irrigado de Tourão
TARIFA DE CUSTO FIXO - K2A

MANUTENÇÃO, OPERAÇÃOEADMINISTRAÇÃO

A composição do CUSTO FIXO é obtida somando-setodas as despesasmensais realizadas com a
administração, manutenção, pessoal, demanda de energia e com um fundo de reserva e de
investimento para dar estabilidadea ASSOCIAÇÃO, onde o valor total é dividido pela área
irrigável.

TARIFA DE CUSTO VARIÁVEL - K2B
CONSUMO DE ENERGIA, OUTORGA D'ÁGUA E VOLUME

A composiçãodo CUSTOVARIÁVEL é obtidaatravésdasdespesasdo consumode energia
elétrica mensal, outorga d'água e fundo reserva, cujo valor é dividido pelo volume Ew»mbeadonas
EB"s, e distribuído pela cada área irrigada medida, que varia de acordo com a necessidade da
solicitaçãodeáguadecadaUSUÁRIOedaeficiênciadosistema.

PREVISÃO DO ORCAMENTO ANUAL OPERACIONAL

A previsão do orçamento operacional de janeiro a deambro para o ano de 2021 no Perímetro
Irrigado de Tourão está baseada em uma análise técnica distribuída em função de sua área irrigada e
do volume utilizado na irrigação, sendo importante salientar que as mesmas m)derão sofrer
variações no decorrer do rx'ríodo, pois a energia elétrica (demandae consumo) e a outorga d'água
poderá sofrer ajuste alterando o valor da tarifa de custo fixo e custo variável.

DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO - ANO: 2021
CUSTO

FIXO

VARIÁVEL

TIPO DE DESPESA

PESSOAL

MANUTEN Ao

ADMINISTRA TIVA

ENERGIA ELÉTRICA - DEMANDA
RESER VA

SUBTOTAL

ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMO
OUTORGA

FUNDO RESERVA

SUBTOTAL

CUSTO FIXO + CUSTO VARIAVEL

VALOR

RS4.Y58.771 76

RS 2.850$79 71 7%

RS 1.389.420,32

RS 4.537 13.8%

R$ 722.506.24

RS 14.458.366 S 44 ,

RS 15.897.144,44

RS 1.516.766,43

RS 18-329.882 58 55

RS 32.788.248,94 1000%

Estação de Bombeamento EB03 s/n0—Zona Rural —Juazeiro —BA —Br il
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AUPIT —Associação dosUsuários do Perímetro Irrigado de Tourão

TARIFA DE ÁGUA - ANO 2021
ÁREA IRRIGÁVEL - ha

VOLUME - m3/ano

TARIFA DE CUSTO FIXO - K2A - RS/ha.mês

15.139,47
370.518.369

79 58

TARIFA DE CUSTO VARIÁVEL - K2B - R$/l(m

NECESSIDADES DO PERÍMETRO IRRIGADO
RECUPERAÇÃO,COMPLEMENTAÇÃO VOU MODERNIZAÇÃO

O Projeto Tourão entrou em operaçãohá 41 anos e estemotivo requer a recuperaçãode obras
que pelo uso contínuo (desgastenormal) elou por acidente tenha sofrido algum tipo de dano, bem
como se faz necessário à complementação de obras que permita melhorar a eficiência
ou que nos leve a modernizar para minimizar as despesas atuais encontradas e gerar tarifas
económicas,reduzindoo custodeproduçãodasculturascultivadasdosseusUSUÁRIOS.
Neste caso retrataremos os serviços que consideramos prioritários para o
funcionamento do projeto.
Dentre os serviços provM)stosa serem executados no Perímetro Irrigado podemos destacar da
seguinte forma:

Obras elou serviços de recuperação para restabelecer a eficiência operacional, bem
como racionalizar os custos de energia elétrica;
Obras complementares de melhorias no Perímetro Irrigado.

OBRASVOU SERVICOSDE RECUPERAÇÃO PARA
RESTABELECER A EFICIÊNCIA OPERACIONAL

É imprescindívela importânciade queestesserviçossejamrealizados,já que irão garantiro
funcionamentoe durabilidadeda infraestruturaque vai permitir que o USUÁRIO não tenha
interrupções no fornecimento de água e garanta os investimentos realizados e o retorno
socickconômico apresentado ao Perímetro Irrigado.

Estação de Bombeamento EB03 s/n0—Zona Rural —Juazeiro — A — rasil
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OBRAS COMPLEMENTARES DE MELHORIAS

NO PERÍMETRO IRRIGADO

O Projeto Tourão estáem há 41 anose que os usuáriosexploram suaárea irrigada em toda
sua totalidade com uma intensidade de uso excepcional, que leva a alcançar os melhores índices de
retorno econômico, onde fazcm necessário para garantir esta situação, alguns investimentos
parte da CODEVASF em obras reabilitaçào, de complementação elou de modernização que são
considerados prioritários.
Para o pleno funcionamento do Perímetro Irrigado de Tourão, se faz necessárioinvestimentos para
alcançaro seu objetivo principal que é de garantir o fornecimento de água paraseusirrigantes, pois
a AUPIT em seuesforço de racionalizar a operaçãodo projeto tem executadoserviços importantes
de administração, operação e manutenção, permitindo um aumento da sua eficiência, mas para
melhorar em suaplenitude necessitade obras complementares,principalmente no que diz respeito a
VIDA ÚTIL da infraestrutura de uso comum.

Dentro desta quantidade de obras complementares considera-se importante programar neste plano
operativo e formatar atravésde plano de trabalho pela CODEVASF, asseguintes:

Substituição do sistemade irrigação dos paylutores de sulco para localizada;
Retrofitagem da EBOI , EB02, EB03, EB04, EB05 e EB06;
Aquisição e substituição para as EB's de I motor trifásico de 1.100 HP, 2 motores
trifásico de 1.000 CV, I motor trifásico de I(H) CV, I motor trifásico de 2(N) CV, 3
motores trifásico de 815 CV, 3 motores trifásico de 350 CV e 6 motores trifásicos de 300
cv:

Aquisição e substituição dos painéis das motobombas velhas da EB03 e EB4;
Aquisição e substituição de 12 rotores de ferro fundido da EBOI a EB06;
Aquisição e substituição de 12 difusores de ferro fundido da EBOI a EB06;
Aquisição e substituição de I transformador de 300 kVA para a EB02;
Reforço, e trcwa de material do talude dos canais em aterro;
Construção de placas de concreto e muretas nos canais;
Revestimento com solo argiloso e cascalho das estradxsde fiscalização e escoamentoda
produção para reforço do canal e proteção das muretas;
Impermeabilização das caixas d'água e chaminés das estações de bombeamento da EBOI
até a EB06 e aqueduto da EB03;
RevestimentoemconcretodocanalsecundáriodosARAGÕES,o qualconduzá apara
área de pequenos produtores;

Estação de Bombeamento EB()3 s/n0—Zona Rural —Juazeiro —BA— r i
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AUPIT —Associação dosUsuários do Perímetro Irrigado de Tourão
Revestimento em concreto do canal principal no trecho da EB-05 e da EB-06;

FORMA DE EXECUCÃO E
FINANCIAMENTO DESTAS OBRAS

As obrasde reabilitação, de complementaçãoelou de mcKiernizaçãodevem ser executadaspela
CODEV ASF com recurso do Kl elou governamental. A CODEVASF deverá apresentarplanos de
trabalho específicos, bem como a sua aprovação, amyte financeiro e execução. Os serviços de
orçamento daCODEVASF serãoexcxutadospela mesmacom apoio e fiscalização da AUPIT.

CRONOGRAMA FÍSICO DE MANUTENCÃO PREVISTO

De acordocom as obrigaçõesda ASSOCIAÇÃOanualmenteé executadodiversasatividades
inerentes à conservaçãoe manutençãode toda a infraestrutura do Perímetro Irrigado. As atividades
previstasaseremrealizadasestãodistribuídasemum cronogramaquedeveráserseguidodeacordo
com asnecessidadesde funcionamento do projeto e do aporte financeiro, onde poderáser alterada a
qualquer momento.

13
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—Associação dos Usuários do Perímetro Irrigado de Tourão

CONSIDERACOES FINAIS

Nós que fazemos parte da gestão da AUPIT, temos como objeto principal de manter o projeto de
irrigação dentro de suas possibilidades 01R-rac10naisde funcionamento, para que, não traga
prejuízos financeiros para os seusUSUÁRIOS c tenha tarifàs coniventescom a realidadedos
mesmos, reduzindo assim os índices de inadimplência.

Juazeiro, 22 de setembro de 2020.

alter F -as G mes Junior

Gerente ecutivo
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ASSOCIAÇÃO DOSUSUÁRIOS DOPERíMETRO DETOURÃOAUPIT
AtadaAssembléia Ordináriarealizadaem23deSetembrode2020.

AOS 23(Vinte etrês)diasdomêsdeSetembrode2020(doismilevinte)às14:00
(quatorze) horas,nasededaAssociaçãodosUsuáriosdoPerímetroIrrigadode
Tourão -AUPITlocalizada naEB-III(EstaçãodeBombeamentono03,doCanaldo
Projeto Tourão) município deJuazeiro- BA,reuniram-seemprimeiraconvocação
os componentes da referidaassociapo,atendendoa cartade do
seguinte teor" AssociaçãodosUsuáriosdePerimetroIrrigadodeTourãoAUPIT-
ficam Convocados osassociadose demaisinteressadosa Sereuniremnasede
social dainstituição Icx:alizadanaEBIII(EstaçãodeBombeamentono03,doCanal
doProjeto Tourão) município deJuazeiro- Bahia,às14:00(quatorzehoras)nodia
23deSetembro emprimeiraconvocação e apósotranscursodeOI(uma)horaem
segunda nomesmolocal,afimdedeliberaremsobre"PlanoOperativo
2021". PresentesossenhoresFranciscoFélixdaSilva- PresidentedoConselhode
Usuários, Silvestre NunesGonçalves —VicE-PresidentedoConselhodeUsuários,
AlexSandro SouzaCoelho- Secretário,ArgemiroChaves—Representante
AGROVALE SIA,Laércio StênioCastrodosSantos—RepresentantedaAssociação
Comunitária Agropecuária deLaginha,SahelAlvesCayres—AdvogadoAUPITe
Walter FariasGomesJunior—GerenteExecutivoAUPIT.FranciscoFélixdaSilva
Presidente doConselhodeUsuáriosdeuinicioasatividadespedindoqueo Sr.
WalterFarias Junior— ExecutivodaAUPIT-desseinicioa reunião.
Sr.Walterexplicaqueumadasdefiniçõesdo termode Cessãode usoentre
CODEVASF eALIPITéaaprovaçãodoPlanoOperativoaofinaldecadaanoparao
exercício seguinte. O PlanoOperativodeveconsolidaro orçamentoanualpara
cobertura dasdespesas referenteaosserviçose atividadesprestados,alémde
propor astarifasa serem juntoaosusuáriosdoPerímetropara0
custeio dosmesmos. O planoOperativo2021a serapresentadocontemplao
diagnostico deinfraestrutura ,orçamentodepagamentodasdespesaseaexecução
deatividades realizadas. Sr.WalterapresentacartaenviadapelaCODEVASF,com
aDeterminação 0001de13/06/2019,aqualdeterminaquesejaaprovadaaRotina
parainstruçãode ProcessoAdministrativodoPlanoOperativo(POA)e Tarifade
água(K2)dosprojetosde irrigação.Emseguida,Sr.Walterapresentao Plano
Operativo 2021,o qualdeveráserenviadoà CODEVASFaté0 50dia útilde
Outubro/2020 (07/10/2020)deacordocomocronogramadisposto.Sr.Walterinicia
a apresentação das principais do Perímetroque deverãoser
realizadas pelaCODEVASF,dentreasquaistemos:1)Substituiçaodosistemade
irrigação dospequenosprodutoresdesulcoparaIcEizada;2) Retrofitagemda
EBOI, EB02,EB03,EB04,EB05e EB06;3)AquisiçãoesubstituiçãoparaasEB's
de1motortrifásicode1.100HP,2 motorestrifásicnde1.000CV,1motortrifásico
de100CV,1motortrifásicode200CV,3motorestrifásicode815CV,3motores
trifásico de350CVe6motorestrifásicosde300CV;4)Aquisiçãoesubstituiçãodos
painéis dasmotobombas velhasdaEB03eEB4;5)Aquisiçãoe substitui#ode12
rotoresdeferrofundidodaEBOIa 6)Aquisiçãoesubstituiçãode12difusores
deferrofundidodaEBOIa EB06;7)Aquisiçãoe substituiçãode 1transformadorde
300kVAparaa EB02;8) Reforço,recuperaçãoe trocade materialdo taludedos
canais ematerro;9)Construçãodeplacasdeconcretoe muretasnoscanais;IO)
Revestimento com solo argilosoe das estradasde fiscalizaçãoe
escoamento da produçãoparareforçodo canale prote#o das muretas;11)
Impermeabilizaçãodas caixasd'águae chaminésdas de bombeamentoda
EBOI até a EBCEe aqueduto da EB03; 12) Revestimento em do Canal



secundáriodos ARAGOES,o qual conduzáguapara área de pequenosprodutores;
13) Revestimento em concreto do canal principal trecho EB-05 e EB-06; 14)
Revestimento em concreto do canal principal trecho EB-05 1produtores. Em seguida
foi apresentado pelo Sr. Walter a todos os o quadro de manutenção com 0

fisico de manutenção previsto. Após explicação dada Sr.
Walter, foi exposto pelo mesmo um quadro de despesas realizadas entre os meses
Janeiro a Dezembro/2019, Janeiro a e uma projeçao de Setembro a

como base para 0 orpmento 2021, elas:
Manutenção, Administrativa, Energia Elétrica e Fundo Reserva. Onde fica claro que
a maior existente no Plano operativo é a Energia, que gira em torno de 65%
(sessenta e cinco) cento. Nota-se que o grande vilão é a energia elétrica com
65% (sessenta e por cmto) de todo gasto do projeto na mesma.
Ainda em 15% (quinze será para 0 reajuste da
energia elétrica, a seguir de um reajuste de 5% (cinco por cento) para despesas
com: Pessoal, Administração, Manutenção e Outorga. Em forarn

as tarifas de K2 para 0 Plano 2021, onde para uma área
irrigável de 15.139.47 hectares, 0 volume anual consumido deverá Ser de
370.518.369m31Ano, a tarifa de custo fico K2A R$/há.més será de R$79,58, a tarifa
de custo variável K2B rn3 Irnés ficará de R$49,47. Após todas as
explicaçóes do Plano 202, o mesmo foi aprovado Conselho por
unanimidade. Finalmente 0 Sr. Walter Farias passa a palavra para 0 Presidente
Francisco Félix da Silva, que em seguida passa a palavra para quem quisesse se
manifestar e na ausência de manifesto como nada mais havia a ser tratado,
agradeceu a presença de e deu por encerrada a presente Assembléia
Ordinária, determinado a mim, que servi como Secretário, que lavrasse a ata e a
levasse a registro junto competentes para surtir os efeitos
juridicos A presente segue assinada por mim e por tcxios os
participantes desta.

Presidente

n Stro

Representante da Laginha

AUPIT

ilvestre Nunes Gonçalves

da Sifúeiia FilhoArgemiro C
AGROVALE SIA

Iter F as omes Junior
utivo
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LISTADEPRESENÇAREUNIÃOORDINÁRIAREALIZADAEM 23/09/2020

Francisco élix da Silva
Presidente

Secretário

ércio Stênio Castro dCE
Representante da Laginha

AUPIT

Silv—re Nunes Gonçalves
Vice Presidente

ArgemiroChavesdaSilQeiraFilho
AGROVALE SIA

Wa Fari s G Junior
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO DOS USUARIOS DO PERIMETRO IRRIGADO DE TOURAO
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 16.252. 629/0001-69

o: 20183581/2020Certidão n

Expediçao: 17/08/2020, às
180 (cento e oitenta) dias, contados da datavalidade: 12/02/2021 -

de sua expedição.

certifica—se que DOSUSUARIOSDO PERIMETRO DE TOURÃO
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJsob o no 16.252.629/0001-69,
NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas .
Certidão emitida com base no art. 642—Ada Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa no 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona—se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Tzabalho na
Internet (http://www . . br) .
Certidão emitida gratuitamente .

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigaçOes
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

a custas, arecolhimentos previdenciários, a honorários,
emolumentosou a recolhimentos determinadosemlei; ou decorrentes
de execuçãode acordos firmadosperante 0 Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia .
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
SEF da Fazenda

CEkTlDÁO *NEGÀTIVA DE
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-ANO:

ASSOCIAÇAODOSUSUARIOS PERIMETRO'FRIGADOT

CNPJ/CPF:
16.252.629/0001-69

ENDEREÇO (LOGRADOURO)
-py&k1RO-BA. CEP.RUA DE BOMBEAMENTO, ZONA RURAL

INSCRIÇ CAD
(1)39235/5

OBSERVAÇ ES:
EMCUMPRIMENTOA SOLI TAÇAODOREQUERIMENTOLOMASCARACTERISTICASACIMA.E

RESSALVALE O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PESQUISAR. INSCREVER E COBRAR A
QUALQUERTEMPO,AS DIVIDASQUEVENHAMA SERA?ÚRADAS,CERtIFICAMOSPARAFINSOE
DIREITO, QUE MANDANDO REVEROSREGISTROS T3iBUTÁR'OS,cot{STATAMOSNAOEXISTIR
DÉBITOSEMNOMEDOCONTRIBUINTEEMAPREÇP,
AACEITAÇÃODESTACERTIDÃOESTÁCONDICIONADAAVERIFICAÇÃO AUTENTICIDADENA

INTERNET, NO(S)ENDEREÇ http•]/juazeiro.meOfitiswéb.C0m.br/metrop01isWEB

CERTIDÃO EMITIDA GRA AMENTE.
EMITIDAAS DO 28/08/2020 0 -EDA DEBRASiLIÁ.
VALIDA ATÉ 28/1112020
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO. B704533C

ALDARAÉSÍED CUMENTO.QUALQUERRASURAOUÉ END

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO, osto 2020



CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 16.252.629/0001-69
Razão Social•.ASSOCIACA0 Dos USUARIOS DO PERIMETRO IRRIGADO DE TOuRAO
Endereço: EB 1DO CANAL DE TOURAO / PROJETOTOURAO / 31JAZEIRO/ BA /

48900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante 0
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições elou encargos devidos,
decorrentes das Obrigações com o FGTS.

validade:09/09/2020 a 08/10/2020

Certificação Número: 2020090902512232077972

Informação obtida em 24/09/2020 13:40:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

da Fazenda Nacional

CERTIDÃONEGATIVADEDÉBITOSRELATIVOSAOSTRIBUTOSFEDERAISEÀ DIVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO PERIMETRO IRRIGADO DE TOURAO
CNPJ: 16.252.ü9/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar o inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é (Mtificado que
não constam em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geralda Fazenda Nacional (PGFN).

Estaczrtidaoé válida parao estabelecimentomatrize suasfiliaise, no caso de ente federativo,para
todos os órgãos e fundos da administraçãodireta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange Inclusive as contribuições sociais previstas
nasalineas'a' a 'd' do únicodo art. 11da Leino8212, de 24de juho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certi'fi) emitida gratuitamente com base na portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751. de 2/10/2014.
Emitida às do dia 13/07/2020 <hora e data de Brasilia>.
Válida até 09/01/2021.
Código de da 0672.5BE3.5ADC.6984
Qualquer rasura ou emenda Invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 24/09/2020 13:46

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de II de dezembro de 1981 • Código
Tributário do Estado da Bahia)

certidáo NO: 20202747923

RAMO s oc 1AL

ASSOCIACAO DOS USUARIOS DO PERIMETRO IRRIGADO DE T'

INSCRIÇÃOESTADUAL

071.929.745 - BAIXADO 16.252.629/0001-69

Fica certificado que até a presente data, ;Hldências de da pessoa física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados SKJsteriormente.

Emitida em 24/09/2020, conforme Portaria no 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissao.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS

FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇOhttp://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartáo original de inscrição no CPF ou no CNPJda
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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AUPIT - Associação dos Usuários do Perímetro Irrigado de Tourão

BALANÇO FINANCEIRO

ANO 2019

31 de Dezembro 2019



AUPIT

EMPRESA

- Associação dos Usuários do Perímetro Irrigado de Tourão

1 - DEMONSTRAÇÕESCONTÁBEIS

O Balanço patrimonial e a Demonstração do Resultado assim se apresentaram em 31 de
Dezembro de 2019:

CIRCULÀNT

Disponíveis

Balanço Patrimonial de Dezembro de 2019

Créditos e valores a receber

Estoques

Adiantamentos

Realizável a Longo Prazo

Depósitos Judiciais

Imobilizado Líquido

Bens Imobilizados

(-) Depreciação Acumulada

;tOT

ATIVO 2019

4.564.470,97
Numerários

3.181.326,92

858.302,95

521.756,19

3.084,91

281.378,40

739.736,42

1.845.448,15

( 1.105.711,73)

'S8S,5á5'



AUPIT - Associação dos Usuários do Perímetro Irrigado de Tourão

Balanço Patrimonial em Dezembro de 2019

CIRCULA

Empréstimos e financiamentos
Fornecedores

Obrigações Trabalhistas:
Encargos Sociais

Obrigações Tributárias

Provisões de Férias

Outras Contas a Pagar

NÃO CIRCULANTE

Exigível a Longo Prazo

PATRIMÔNIOLíQUlDO

Patrimônio Social/Reservas
Estatutária

Superávit/Déficit Acumulados

Resultados Acumulados

Resultado do Exercício

TOTALkb

PASSIVO 2019

.063.960,26í

603.337,13

112.775,48

66.w8,73

277.321,99

4.516,93

4.521.625,53

3.135.720,87

1.385.904,66

671.332,74

714.571,92

.SáS.'SáSàSi



AUPIT —Associa ao dos Usuários do Perímetro Irrigado de Tourão

NOTAS EXPLICATIVAS:

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com
as práticas contábeis brasileiras, da legislação específica das entidades do 32 Setor e dos
Princípios Fundamentais de Contabilidade.

1) Disponível (Banco conta movimento/Aplicaçã0 Financeira/Caixa)
Referem-se às disponibilidades financeiras em caixa, banco e aplicação em renda fixa, estando
os valores conciliados com os extratos bancários. No saldo das aplicações financeiras estão
reconhecidos os rendimentos, descontados 0 imposto de renda na fonte até 31 de dezembro
de 2019.

2) Contas a Receber
Está assim composto:

TOT

Faturas a Receber de Usuários

Notas promissórias

3) Estc-ques
Compõem-se:

TOT

Materiais de Uso e Consumo para EB's, Peças para
Veículos/combustível, Materiais Elétricos/Mecânica/Ferramentas e
Outros.

4) Depósito Judicial
Compõem-se:

TOTA

Causas Trabalhistas

5) Ativo permanente

8.302,95

671.653,01
186.649,94

6,19

521.756,19

281 78

281.378,40

Compõem-se basicamente de bens do ativo imobilizado representado pelo custo de aquisição
e respectivas depreciações, de acordo com taxas embasada na vida útil do bem, estando os
valores conciliados com inventário físico em 31/12/2019.



AUPIT

TOTA

—Associa ão dos Usuários do Perímetro Irri

IMOBILIZADO LIQUIDO

6) Fornecedores
Compõem-se:

TOTA

Fornecedores de Materiais a Vencer

7) Obrigações Sociais, Tributárias e Trabalhistas
Compõem-se:

TOTAL

Obrigações Trabalhistas
Impostos e Contribuições a Recolher
Encargos Sociais
Outras Contas a Pagar

8) Provisão de Férias
Compõem-se:

TOTAL

Provisão de Férias —conf. Art 337 do RIR/99

09) Patrimônio Social e Reservas Estatutárias
Compõem-se:

*OTA
Patrimônio Social e Reservas Estatutárias

do de Tourão

739.736,42

603.337,13

183.301,14

66.008,73
112.775,48

4.516,93

277.321,99

4.521.625,53

Este grupo está composto basicamente pelas reservas estatutárias e pelos superávits e déficits
dos exercícios anteriores.

Juazeiro-BA, 31 de Dezembro 2019.

Maria das Dores
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rímetro Irrigado de Tourão
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