FLUXO PARA ADESÃO DOS MUNICÍPIOS MATOGROSSENSES AO
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS MAIS MT PARA SUBSTITUIÇÃO
DE PONTES DE MADEIRA
Etapas

01

02

03

04

06

07

Responsável

Prefeitura
Municipal

Ação
 Município faz um levantamento de todas as pontes de
madeira localizadas nas rodovias municipais e faz
uma priorização daquelas a serem substituídas por
bueiros, aduelas e vigas em 2021 e 2022.
 Encaminha para a AMM ou Empresa Contratada a
relação de pontes priorizadas para elaboração de Estudo
Hidrológico (no máximo 12 pontes para 2021)

Documento

Relatório
das pontes

AMM ou
Empresa
Contratada

 Elabora os Estudos Hidrológicos das pontes priorizadas
para executar em 2021 de acordo com orientações do
Anexo I

Estudo
Hidrológico

Prefeitura
Municipal

 Prefeitura elabora ofício e protocola na SINFRA com a
solicitação de adesão ao Programa de Substituição de
Pontes, contendo a relação de pontes de madeira e das
pontes priorizadas a serem substituídas, acompanhado
dos documentos constantes do Anexo II:
 Plano de Trabalho do SIGCon;
 Projeto Básico para bueiros e aduelas (Padrão);
 Projeto Executivo para pontes de Vigas Metálicas;
 Estudo Hidrológico das pontes priorizadas;
 Relatório Fotográfico Georreferenciado assinado pelo
engenheiro responsável;
 Declaração de Contrapartida não financeira;
 Anotação de Responsabilidade Técnica dos Estudos
Hidrológicos.
Obs. Caso não tenha elaborado o projeto executivo para
substituição de pontes por vigas metálicas, deverá propor o
convênio apenas para bueiros e aduelas.

Ofício

SINFRA –
SUPAR

 Recebe os processos e faz análise do Estudo Hidrológico
para validar a solução apresentada para cada ponte
(bueiro, aduelas ou vigas)
 Avalia junto ao secretário a quantidade de bueiros,
aduelas e vigas a serem fornecidas ao município.
 Emite Parecer Técnico aprovando ou não a proposta de
convênio;

Despacho

SINFRA –
CCON

Prefeitura
Municipal







Elabora minuta do termo de parceria
Aprova convênio na PGE
Aprova convênio no CONDES
Assina convênio com a Prefeitura
Emite Ordem de fornecimento dos produtos (bueiros,
aduelas ou vigas)






Retira na SINFRA os Bueiros e Vigas
Recebe na sede do município as aduelas
Executa os serviços de implantação
Presta contas da execução dos serviços de implantação

Parecer
Técnico
Parecer
Jurídico
Convênio
celebrado
Ordem de
fornecimento

