
CONDIÇÃO ATUAL DO PROJETO MANGARAÍ 

Ações em andamento (8% executado, fev./16) 

       
Condição atual 

 Contratação de estudos e projetos para adequação e recuperação de estradas vicinais (2016) Finalizando TR. 
 Contratação da execução das obras de adequação e recuperação de estradas vicinais (2017) Será executado após elaboração do Projeto das Estradas. 
 Execução de boas práticas agrícolas, conservação de solos, agricultura orgânica (2017) Aguardando validação do Termo de Referência de Assistência Técnica. 

 Programa REFLORESTAR 
    

Projetos foram elaborados em nov.15. Novos projetos serão elaborados 
em 2016 

 Monitoramento ambiental 
    

Em execução desde 2014 
 Execução de Parque linear, Barra do Mangaraí Em avaliação. Precisa ser pactuado com a comunidade (2017/18) 
 Tratamento de esgoto, Barra de Mangaraí Aguardando orçamento. Precisa ser pactuado com a comunidade (2017/18) 

 

Agenda 

Dia Objetivo 
 

Fevereiro/16 Reunião com Banco Mundial 
Março/16 Dia de campo com agricultores: instalação de 2 unidades de demonstração com fossas rurais 
A definir Instalação de unidade de demonstração com fossa coletiva para atendimento de 40 moradores 

A definir Definir princípios da pactuação e a "contratualização" no Mangaraí, com Consultor do BIRD 
A definir Definir capacitações para o ano de 2016 (SEBRAE + SENAR) 

A definir Visita do Pesquisador Henrique Lobo à Bacia do Mangaraí 
A definir Assinatura de Termo de Cooperação com ArcelorMittal, para uso de revsol nas estradas do Mangaraí 

A definir Apresentação do Proj. Mangaraí para Polícia Ambiental 

Vitória/ES, 17 de fevereiro de 2016 

 

 



 

Condição do Projeto Mangaraí (fevereiro/16)

1- Projeto das estradas (10 meses)

Aprovação de Termo de referência + orçamento + licitação + contratação

Elaboração de projeto

i 4º

2- Execução e manutenção das estradas (51 meses)

3- Execução de boas práticas agrícolas, conservação de solos, agricultura orgânica (45 meses)

Aprovação de Termo de referência + orçamento + licitação + contratação

i 4º

4- Monitoramento ambiental  (51 meses)

i 4º

5- Programa REFLORESTAR (51 meses)

i 4º

Legenda:

i - Início do controle (15/11/15)

4º - Atividade executada (4º MÊS):

- Atividade a ser executada

Execução (36 meses)

8%

5 meses

Contratação

5 meses Execução (36 meses)


