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PP-CRD CATANDUVAS

ORIGENS DO PROJETO

SCRURAL: A nova fase do progama que deu continuidade ao Microbacias 1 e 2 tem como metas fomentar
a competitividade da agricultura familiar. Fornecer aos pequenos agricultores e empreendedores
do meio rural meios para alavancar o seu potencial.

Com bases em dados fornecidos pelos técnicos do SCRURAL no Microbacias 2, a Secretaria de
Estado da Agricultura e da Pesca através dos seus técnicos do Programa Beija-Flor elaborou o
Projeto PP-CRD, que recebeu parecer favorável do Banco Mundial para entrar na pauta de ações
desta Secretaria de Estado.
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PP-CRD CATANDUVAS

O QUE É O PP-CRD?
O Projeto Piloto Comunidades Rurais Digitais é uma ação que tem por objetivo levar os meios de inclusão digital
para o meio rural. O projeto prevê nesta primeira fase a instalação de um sistema completo de comunicação para
11 cidades de Santa Catarina. Com dados dos técnicos do SCRURAL, provenientes do Microbacias 2, vinte
municípios do estado foram selecionados para serem estudados os casos de viabilidade técnica e financeira do
projeto. Os critérios de escolha dos municípios apontados para escolha dos municípios foram:
-

Baixo IDH das comunidades rurais.
Quantidade de empreendimentos rurais e projetos estruturantes.
Número de famílias beneficiadas.
Condições favoráveis para sustentabilidade do projeto.

Diante destes critérios, foram apresentados pela empresa SW TELECOM, vinte estudos completos. Após análise
da Secretaria Executiva do SCRURAL e Técnicos da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca foram
selecionados 11 municípios para serem pilotos do projeto, entre eles CATANDUVAS.
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PP-CRD CATANDUVAS

AS FASES DO PP-CRD
a) Estudo de viabilidade técnica e financeira (Executado)
b) Projeto Executivo (Em execução)
c) Licitação (Execução prevista para Janeiro de 2014)
d) Implantação do Projeto (Março e Abril de 2014)
e) Consultoria de Gestão e Operação (Março de 2014 a Março de 2016)

* É possível que e até 2016 haja novo projeto visando a expansão e melhorias do sistema.
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PP-CRD CATANDUVAS
ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA
PROJETO EXECUTIVO E LICITAÇÃO.
A empresa vencedora da licitação, SW TELECOM iniciou os estudos para elaboração do projeto executivo.
A viabilidade técnica e financeira foi fator imprescindível para saber o total de recursos necessários para
a execução do projeto. Nestas duas primeiras fases - estudos de VTF e projeto executivo, vinte municípios
foram visitados, localizando as comunidades, levantando dados estatísticos da população, e efetuando estudos
topográficos. Hoje, é a última fase, chamada de refinamento do projeto executivo, e contou com auxílio do
técnico da epagri e membros da administração municipal. Foram demarcados os pontos físicos de instalação
dos sistemas de transmissão no meio urbano e meio rural, que servirão de base para descrição técnica da licitação.
Com estes dados, a empresa de consultoria apontou as seguintes informações:
VIABILIDADE TÉCNICA DO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS: Executável
TETO ORÇAMENTÁRIO DO PROJETO NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS: R$ 250 mil reais (sem contrapartida)
Estes recursos serão aplicados na compra e instalação da infra-estrutura de transmissão, e será paga pela
Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca através de convênio entre Estado e Banco Mundial.
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PP-CRD CATANDUVAS
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO E CONSULTORIA
PARA GESTÃO E OPERAÇÃO.
A partir de março de 2014 inicia-se a implantação do sistema e atividades relacionadas ao treinamento do
pessoal responsável pela gestão e operação do sistema. A implantação do sistema consiste na instalação
das torres e postes de transmissão, dos equipamentos radio transmissores, células de energia solar, cabos,
microcomputadores, servidores de rede e outros equipamentos. Ficará a cargo da empresa que vencer a
licitação que acontecerá em janeiro de 2014.
As atividades relacionadas ao processo de treinamento pessoal de gestão e operação acontecerão a partir
do mês de janeiro de 2014 e serão programadas periódicamente para acontecer até o final de 2016. Há a
necessidade da administração municipal nomear através de decreto ou portaria uma comissão de no mínimo
03 integrantes (agricultura, educação e informática) para receberem os treinamentos e orientações. A equipe
receberá treinamento de consultoria contratada pelo Banco Mundial e Técnicos do Programa Beija-Flor.
Dentre as atividades desempenhadas pela comissão estarão:
-

Cadastramento dos usuários do sistema e gerenciamento das contas.
Planejamento de utilização do sistema de transmissão para serviços variados. (Projetos)
Criação de normas e parâmetros de gestão e operação. (Público alvo e outros)
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PP-CRD CATANDUVAS
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO E CONSULTORIA
PARA GESTÃO E OPERAÇÃO. (24 meses)
Após a implantação do projeto, o Governo do Estado de Santa Catarina através da Secretaria de Estado da
Agricultura e da Pesca, ficará responsável pela manutenção técnica e financeira do projeto por um período
de 24 meses. Além disso, já fora dito anteriormente que também participará dos processos de treinamento
da comissão municipal e fomentará outros projetos ligados a esta área como:
-

Programa Jovens Rurais nas Asas da Inclusão Digital (kits informática)
Programa Beija-Flor (Telecentros Comunitários de acesso a informática)
Processos de Formação de Jovens Agricultores (Liderança, Gestão Ambiental e Empreendedorismo)

A administração municipal de CATANDUVAS através de acordo celebrado tem como compromisso:
-

Nomear a comissão de gestão e operação do PP-CRD
Assinar os termos de compromisso e cessão de áreas para instalação das infra-estruturas
Participar com seus titutales da comissão dos processos de formação para operação e gestão
Elaborar políticas públicas visando a inclusão digital do público alvo
Desenvolver projetos e leis que promovam a sustentabilidade do sistema
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PP-CRD CATANDUVAS
SUSTENTABILIDADE DO PP-CRD
Após os 24 meses, quem assume a responsabilidade financeira é a administração municipal.
A manutenção da infra-estrutura e custeio dos links é programada e demandará receita do município.
Visando a sustentabilidade do projeto, a comissão já nos 24 meses anteriores trabalhará para desenvolver
vias alternativas para não onerar o sistema financeiro municipal. São exemplos de atividades desenvolvidas
pela comissão para obter êxito no projeto:
-

Desvincular serviços telefônicos e de dados de contratos externos e aderir ao sistema PP-CRD
Vincular os recursos desvinculados a um fundo municipal de manutenção do sistema
Buscar parcerias público-privadas para gerar recursos financeiros para manutenção do sistema
Participar de outras comissões da administração municipal na eleboração de projetos
(ex: iluminação pública inteligente, serviço de monitoramento público, servições de egov)

Em suma, a comissão é peça fundamental para o sucesso técnico e financeiro do projeto, e também para que
outros municípios tenham a possibilidade de futuramente receber o mesmo projeto do banco mundial. Poderão
ser parte da história de um projeto de vanguarda na agricultura mundial.
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PP-CRD CATANDUVAS
QUESTIONAMENTOS PERTINENTES
O PP-CRD FARÁ CONCORRÊNCIA COM OS PROVEDORES DE INTERNET? NÃO, POR QUE?
COMO FUNCIONARÁ O ACESSO AO SISTEMA? SSID E AUTENTICAÇÃO.
TERÁ ACESSO DO SISTEMA PARA VISITANTES? EX: TURISTAS RURAIS
QUAL SERÃO AS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO BENEFICIADAS PELO PROJETO?
AS ÁREAS NÃO ATENDIDAS NESTA PRIMEIRA FASE PODEM SER BENEFICIADAS? REGISTRO DE PREÇO
DA CESSÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AS INFRA-ESTRUTURAS? PROPRIETÁRIOS DAS TERRAS
COMO ESTÃO OS ACESSOS AOS PONTOS DE INSTALAÇÃO? PREFEITURA AUXILIARÁ CASO NECESSÁRIO?
QUANDO VAMOS INICIAR OS TREINAMENTOS DA COMISSÃO DE GESTÃO E OPERAÇÃO?
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