GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

PROPOSTA PRIORITÁRIAS - EIXO ECONÔMICO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO AMAPÁ - RURAP
OBJETO

Reforma e Ampliação da sede
do RURAP de Amapá.
Reforma e Ampliação da sede
do RURAP de Calçoene.
Reforma e Ampliação da sede
do RURAP de Mazagão.
Reforma e Ampliação da sede
do RURAP de Tartarugalzinho

Aquisição de 05 Veículos Tipo
Pick Up cabine dupla, para
apoio Assistência Técnica e
Extensão Rural.

Aparelhamento
dos
22
escritórios
locais,
para
realização
do
cadastro
Ambiental Rural – CAR.

Ministerio

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA

O serviço de assistência técnica e extensão rural, representado pelo Instituto de
Desenvolvimento Rural do Amapá – RURAP encontra-se presente nos 16 municípios e 6
distritos do Estado do Amapá. A melhoria da infraestrutura da sede local, bem como a
Fortalecer os serviços de ampliação do imóvel possibilitará um melhor atendimento às famílias atendidas pelo
assistência técnica e
RURAP. Além disso, a necessidade de integração no mesmo espaço de técnicos da
extensão rural, visando DIAGRO, PESCAP e IEF visando atender o público em único local, e também, minimizar
articular as politicas
custos de energia elétrica, vigilância e serviços gerais.
públicas de
desenvolvimento do meio
O serviço de assistência técnica e extensão rural, representado pelo Instituto de
rural, as diversas
Desenvolvimento Rural do Amapá – RURAP encontra-se presente nos 16 municípios e 6
categorias de agricultores
distritos do Estado do Amapá. Atualmente, os escritórios do RURAP frota de veículos
familiares.
nos escritórios do RURAP localizados nos municípios do interior do Estado. No que
tange ao serviço de assistência técnica e extensão, a maior parte da frota de veículos
que utilizamos no atendimentos das quase 20.000 famílias de agricultores no estado,
devemos aos investimentos de parlamentares e recursos do MDA.
O CAR-AF/AP, é um cadastrado público eletrônico do âmbito nacional, obrigatório para
todos os imóveis rurais, e primeiro passo para a obtenção de qualquer Licença
Ambiental para uso ou exploração dos recursos naturais nas propriedades.
Viabilizar o Cadastramento
As informações contidas no CAR-AF/AP serão cruzadas com imagens de satélite,
Ambiental
Rural
da
possibilitando identificar o que um produtor plantou ou a área que um pecuarista
Agricultura Familiar do
ocupou as áreas que ele desmatou ou preservou, as que se regeneraram naturalmente
Amapá - CAR-AF
ou foram recuperadas. Com o comprovante de inserção no CAR-AF/AP, o produtor
pode reconhecer seu passivo ambiental e assumir o compromisso para recuperá-lo,
realizando a adequação ambiental de sua propriedade.

Contraparte

VALOR

400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00

325.000,00

398.185,00

