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Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional/Secretaria Executiva

PORTARIA Nº 3.047, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2020

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, no uso das

atribuições que lhe confere o art. 7º, inciso I, do Anexo I do Decreto nº 10.290, de 24 de março de 2020, e

no art. 15, caput, da Portaria nº 730, de 25 de março de 2020, resolve:

Art. 1º Instituir Grupo de Trabalho para gestão dos projetos associados às Rotas de Integração

Nacional na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE em regime de

cooperação entre a Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano do Ministério

do Desenvolvimento Regional e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do

Parnaíba.

Art. 2º Compete ao Grupo de Trabalho, doravante denominado GT RIDE DF e Entorno:

I - apoiar a elaboração de termos de referência e desenvolvimento de projetos no âmbito do

Acordo de Cooperação Técnica PCT Interáguas BRA/IICA/13/001 - Fortalecimento Institucional e

Desenvolvimento do Setor Água e outras fontes de financiamento eventuais;

II - apoiar a elaboração e gestão de projetos nas Rotas da Fruticultura, Economia Circular,

Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e Biodiversidade, conforme Portaria MI nº 80, de 28 de

fevereiro de 2018, na RIDE DF e Entorno; e

III - apoiar a elaboração dos termos de referência e gestão de planos, projetos de irrigação e

Polos de Agricultura Irrigada, conforme Portaria MDR nº 1.082, de 25 de abril de 2019, na RIDE DF e

Entorno.

Parágrafo único. O desenvolvimento de ferramentas tecnológicas deve ser previamente

avaliado pela Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação do Ministério do Desenvolvimento

Regional.

Art. 3º O Grupo de Trabalho será composto pelos representantes das seguintes unidades:

I - do Departamento de Desenvolvimento Regional e Urbano da Secretaria Nacional de

Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano:

a) titular: Adriana Melo Alves; e

b) suplente: Giuliana Abreu Correa.

II - da Coordenação-Geral de Sistemas Produtivos e Inovadores do Departamento de

Desenvolvimento Regional e Urbano da Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e

Urbano:

a) titular: Thiago José Zanini Godinho; e

b) suplentes: Luiz Paulo de Oliveira e Silva e Vitarque Lucas Paes Coêlho.

III - da Coordenação-Geral de Agricultura Irrigada do Departamento de Desenvolvimento

Regional e Urbano da Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano:

a) titular: Frederico Cintra Belém; e

b) suplentes: Rafael José da Silva e Rodrigo Mendes Xavier.

IV - da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba:

a) titular: Frederico Orlando Calazans Machado; e

b) suplentes: Luiz Antonio de Passos Curado e Paulo Ricardo de Moura Liberato.



Art. 4º O Grupo de Trabalho será coordenado pela representante titular do Departamento de

Desenvolvimento Regional e Urbano da Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e

Urbano, que prestará apoio administrativo ao colegiado.

§ 1º Os produtos gerados a partir do trabalho conjunto serão aprovados mediante notas técnicas

assinadas pelos representantes titulares, de acordo com sua competência institucional específica.

§ 2º Em suas ausências e seus impedimentos, os representantes titulares serão substituídos

pelos seus suplentes.

Art. 5º O Grupo de Trabalho poderá convidar representantes de outros órgãos e entidades para

participarem das reuniões.

Parágrafo único. A participação no Grupo de Trabalho será considerada prestação de serviço

público relevante, não remunerada.

Art. 6º O Grupo de Trabalho reunir-se-á ordinariamente a cada bimestre, em data proposta pelo

Coordenador e, extraordinariamente, a qualquer tempo, por convocação do Coordenador ou solicitação de

membros representantes.

Art. 7º As reuniões do Grupo de Trabalho serão realizadas, preferencialmente, em Brasília/DF,

sendo admitida a participação de membros e de convidados por áudio ou videoconferência.

§ 1º O quórum de reunião e de votação do colegiado é de três quintos dos membros.

§ 2º O Grupo de Trabalho decidirá por maioria simples dos membros titulares participantes das

reuniões, no entanto, o Coordenador buscará negociar o consenso.

§ 3º Os membros suplentes terão direito a voto desde que estejam substituindo os respectivos

titulares.

§ 4º Os resultados das votações serão registrados nas memórias de reunião.

§ 5º O Regimento Interno, as listas de projetos do Grupo e outros documentos que os

integrantes julgarem de maior relevância, serão formalizados por meio de deliberações, que serão

assinadas por todos os membros via Sistema Eletrônico de Informações.

Art. 8º O Coordenador do Grupo deverá, no prazo de até trinta dias, contados da data de

vigência desta Portaria, elaborar um projeto que demonstre os objetivos a serem alcançados pelo

colegiado, com especificação das entregas, das ações, dos responsáveis e dos prazos.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor sete dias após a data de sua publicação.
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