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ESPELHO DE EMENDA DE APROPRIAÇÃO DE DESPESA
EMENTA
SECIRM - APOIO PROANTAR
MODALIDADE DA EMENDA
Comissão

TIPO DE EMENDA
Aprop.- Acréscimo

LOCALIDADE BENEFICIADA
9000000 - Nacional
COMPLEMENTO DA LOCALIDADE
ESFERA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Fiscal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PRETENDIDA
SECIRM

FUNCIONAL / AÇÃO / SUBTÍTULO
05.571.2046.2345.0001
Apoio Logístico à Pesquisa Científica na Antártica
Nacional
QUANTIDADE

ESPECIFICAÇÃO DA META
Estação mantida(unidade)

1

ACRÉSCIMOS À PROGRAMAÇÃO (EM R$ 1,00)
3

RP

MOD. APLICAÇÃO

GND
Outras Despesas Correntes

90

Aplic. Diretas

2
TOTAL ........

Valor Acrescido
100.000.000
100.000.000

CANCELAMENTOS COMPENSATÓRIOS
SEQUENCIAL

FONTE

020000

188

GND

MOD. APLICAÇÃO

9 Reserva de Contingência

90 Aplic. Diretas

ID RP
0 1
TOTAL ........

Valor Deduzido
100.000.000
100.000.000

JUSTIFICATIVA
SECRETARIA DA COMISSÃO INTERMINISTERIAL PARA OS RECURSOS DO MAR / CNPJ: 00394502/0165-71
@Desde 1982, o Programa Antártico Brasileiro vêm atuando no ambiente antártico realizando atividades de pesquisa que garantem ao Brasil direito a voto e
veto nas decisões sobre o futuro do Continente Antártico. Cabe destacar a influência que aquele continente realiza em nosso País, além do grande potencial
de recursos vivos e não-vivos, além de representar a maior reserva de água doce do mundo, continente que se encontra no interesse estratégico das maiores
potências mundiais.
@Com vistas a estas questões, o Brasil vêm atuando ininterruptamente no continente, mostrando-se sempre atuante, apresentando pesquisas científicas de
reconhecimento mundial, inclusive com parcerias estrangeiras as quais garantem ao Brasil maior visibilidade e apoio à manutenção de sua colocação dentre os
países signatários do Tratado.
@Desde então, o Programa vem envidando esforças com a finalidade de garantir recursos necessários à manutenibilidade de todo o sistema que o Programa
demanda, há a necessidade de aportes financeiros consideráveis e que vêm, ao longo dos últimos anos, sendo minados devido aos contingenciamentos
financeiros governamentais, prejudicando assim a qualidade da manutenção de todo o material existente e que vêm afetando a capacidade logística do
Programa.
Sendo assim, os recursos solicitados pela presente sugestão de Emenda têm por objetivo permitir o atendimento das seguintes metas:
@– reposição de sobressalentes e reparo de equipamentos dos MAE, bem como das viaturas e máquinas pesadas utilizadas para movimentação de carga e
realização de serviços na Antártica. Tais aquisições visam garantir a operacionalidade dos MAE e consequentemente da nova Estação Antártica Comandante
Ferraz (EACF), assim que ocorrer a sua entrega;
@– aquisição, modernização e reparo de equipamentos científicos para os laboratórios dos navios antárticos brasileiros, cuja utilização será exclusiva em
apoio aos projetos, evidenciando a necessidade de incremento e/ou substituição de seus equipamentos científicos e operacionais;
@– manutenção, ampliação e modernização das Estações de Apoio Antártico (ESANTAR) de Rio Grande e do Rio de Janeiro. Estas atividades de ampliação
e modernização visam garantir a capacidade logística das ESANTAR e também garantir o dimensionamento ideal com vistas ao crescimento da demanda que
surgirão a partir da conclusão da nova EACF que possuirá maior capacidade de lotação e, por conseguinte, maior capacidade de apoio à pesquisa;
@– manutenção e aquisição de equipamentos e materiais voltados a garantir a perfeita execução dos procedimentos de emergência e proteção do meio
ambiente, tema essencial do Tratado Antártico, como barreiras de contenção de combustível, sistemas de incêndio, entre outros;
@– substituição dos refúgios das Ilhas Nelson e Elefante, que estão além da sua vida útil, por novas estruturas semipermanentes sob o conceito de módulos
habitacionais móveis; e
@– realização de manutenção e reparo nos helicópteros de apoio à pesquisa, de modo garantir o lançamento de acampamentos em locais afastados da praia
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ou mesmo quando o desembarque em praia não é inviável.
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