
ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPEARA
CNPJ N° 75.845.545/0001- 06

AVENIDA BRASIL, 188 CENTRO CAFEARA - PR - FONE (43) 3625 1000 CEP 86640 - 000

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS:

ENTIDADE PROPONENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPEARA

ENDEREÇO: AV. BRASIL

CIDADE
CAPEARA
CONTA CORRENTE
N°1 9.905-2

188 -CENTRO

UF
PR
AGENCIA
1 765-5

CNPJ

75.845.545/0001-06

CEP
86640-000
BANCO
B. BRASIL

NOME DO RESPONSÁVEL
OSCIMAR JOSÉ SPERANDIO
CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR:
3.935. 143-9 - SSP-PR

FONE
(043)-3625-1000
CIDADE
CENTENÁRIO DO SUL

CPF
465.660.909-91
CARGO
PREFEITO MUNICIPAL

2 - OBJETO E JUSTIFICATIVAS

Objeto:
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO
AGROPECUÁRIO ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Período de Execução
Início: Na liberação
recursos
Término: 24 meses após

Diário Oficia;

dos

3 - Identificação do Objeto:
Promover a geração de renda aos pequenos produtores leiteiros, através do aumento da
produção de forragens, e com isso aumento na qualidade da produção, profissionalização
da mão de obra com a capacitação dos produtores e modernização das propriedades
leiteiras, através da aquisição de 01 Plantadeira Pantográfica, 01 Arado Subsolador com 5
pés e uma Carreta Agrícola.
Características da Plantadeira Pantográfica:
• Com 7 linhas e espaçamento de 45cm entre linhas;
• Com 7 discos de Corte de 18";
« Disco duplo desencontrado no adubo;
• Dosadorde adubo;
• Disco defasado para semente;
• Rodas limitadoras articuladas de profundidade fixas com abertura de ângulo;
• Rodas compactadoras em "V" revestidas de borracha e com abertura de ângulo;
• Linhas pivotadas;
• Sulcador para adubo com desarme automático (ideal para terrenos pedregosos);
• Sulcador para semente;
• Marcador de linhas hidráulico (conjugado ou independente).
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Características do Arado Subsolador com 5 pés:
• Com 5 Discos;
• Com 5 pés;
•Disco de 18";
• com rolo destorroador;
• Haste com desarme e rearme automático;
• Roda para controle de profundidade;
• Controle de profundidade com anéis limitadores que agem sobre as rodas;
• Disco de corte independentes reguláveis, dispostas na frente e no alinhamento de cada
haste.
Características da Carreta Agrícola:
•Carroceria de madeira; 2 eixos; 4 rodas aro 16", com pneus 7.50x16 novos, com sobre
caixa

4 - Justificativas da Proposta:

Suprir a necessidade destes implementos nas patrulhas rurais em atendimento à solicitação
dos agricultores familiares, dando condições aos mesmos de desenvolverem as aíividades
básicas da agricultura familiar, possibilitando uma eficiência no manejo e preparo do solo e
plantio direto das suas forrageiras, com aumento no potencial de incorporação de
fertilizantes e corretivos, e descompactação eficaz do solo através dos arados
subsoladores, proporcionando um aumento da infiltração de água no solo, uma redução do
potencial de erosão, redução do escorrimento superficial, e uma melhora na aeração do
solo que propiciará melhores condições de desenvolvimento das pastagens, possibilitar a
produção de forragem, seu beneficiamento e transporte para armazenagem na propriedade
de silagem e outros volumosos,

A média de produtividade de leite dos produtores de Cafeara gira em torno de 129,0
litros por dia/propriedade, 9 litros por vaca dia. Tal volume não garante sustentabilidade a
longo prazo. O município de Cafeara conta atualmente com 51 produtores de leite para
uma produção estimada de 6580 litros diária. Estes números revelam que a rentabilidade
dos mesmos está deficiente e até provocando a busca de alternativas de sobrevivência,
com isso os mesmos não tem investido em suas propriedades por falta de capital e ainda o
município não tem orçamento suficiente para atender esta necessidade precisando,

i portanto do apoio do Estado.
Através de consulta a comunidade, feita pelo Departamento Municipal de Agricultura

e Conselho Municipal, detectou-se como prioridade para os agricultores a aquisição de uma
Plantadeira Pantográfica, um Arado Subsolador e uma Carreta Agrícola.
O município de Cafeara é essencialmente agrícola, sendo a base principal da economia as
culturas anuais, culturas permanentes na geração de emprego, produção de carne (bovinos

| e aves) e a produção de leite. A produção de leite é conduzida em sua maioria por
i agricultores familiares que necessitam de apoio dos Governos: Federal, Estadual e
i Municipal para que possam prosseguir aluando na agropecuária e permanecendo no
campo. _^ _____
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5 - METAS E ESTIMATIVA DE CUSTO (R$ 1,00)

Meta

1

• •
3

Código
da

Natureza

Despesa

Descrição

01 (uma)
Plantadeira

01 (Um)
Arado
Subsolador
com 5 pés

01 (Uma)
Carreta
Agrícola 4
rodas com
graneleiro

Localização

SededaADECCAF/
comunidades:

Assentamento Novo
Horizonte, Banco da

Terra Boa Cultura, Vila
Rural Boa Cultura,

Bom Jardim, Juruna e
Agua da Anta

SededaADECCAF/
comunidades:

Assentamento Novo
Horizonte, Banco da

Terra Boa Cultura, Vila
Rural Boa Cultura,

Bom Jardim, Juruna e
Agua da Anta

Sede da ADECCAF/
comunidades:

Assentamento Novo
Horizonte, Banco da

Terra Boa Cultura, Vila
Rural Boa Cultura,

Bom Jardim, Juruna e
Agua da Anta

Duração

Início

Após
Publicação
no Diário
Oficial do
Estado

Após
Publicação
no Diário
Oficial do
Estado

Após
Publicação
no Diário
Oficial do
Estado

Término

24 meses
após
publicação
no Diário
Oficial do
Estado

24 meses
após
publicação
no Diário
Oficial do
Estado

24 meses
após
publicação
no Diário
Oficial do
Estado

Indicador
Físico

Unid.

Unid

Unid

Unid.

Quant

01

01

01

Custo

Unit.

54.000,00

25.000,00

7.500,00

Total

54.000,00

25.000,00

7.500,00

TOTAL R$ 86.500,00

6 - CAPACIDADE INSTALADA
O município dispõe atualmente de um corpo técnico com 01 (um) Engenheiro Agrónomo
funcionário da EMATER com Veículo próprio do Instituto; 01 (um) Veterinário; e ainda
um Tecnólogo como Secretário da Agricultura com veículo disponível, um Kit para
Inseminador e um veículo para os demais envolvidos no atendimento ao setor agropecuario,
sendo que estes juntamente com os demais funcionários que venham a ser solicitados
estarão disponíveis para a execução do projeto e o cumprimento das metas especificadas
constantes neste plano, desta forma o município garante a assistência técnica para os
produtores de leite organizados em nosso município.
O município conta com uma patrulha agrícola a disposição da ADECCAF-Associação de
Desenvolvimento Comunitário de Cafeara que tem sob sua administração um trator New
Holland 7630, Um Ford TL90 e um Ford 4630 alem de outros equipamentos que juntamente
com estes do projeto serão destinados ao atendimento à necessidade dos produtores de
leite do município na produção de alimentos para o rebanho leiteiro.
Além disso, o município irá se responsabilizar pelos cuidados necessários com os
equipamentos e suas manutenções, além da contrapartida no momento da aquisição.
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7- BENEFICIÁRIOS

1- Número de agricultores atendidos
2- Número de comunidades atendidas

Diretos
51
06

Indiretos
210
00

Total
261
06

8- METODOLOGIAS DE EXECUÇÃO
Forma de construção/aquisição, utilização e administração por meta programada.Meta

A prefeitura em apoio a Agricultura Familiar juntamente com o Conselho Municipal,
Secretaria Municipal de Agricultura e EMATER, irá disponibilizar no município a Patrulha
rural com equipamentos para atender a necessidade dos Agricultores Familiares,
produtores de leite com assessoria do corpo técnico do município: 1 Médico Veterinário, 1
Engenheiro Agrónomo e o Conselho Municipal para coordenação do projeto.
A aquisição da Plantadeira, do Subsolador e da Carreta Agrícola será realizada por licitação
- Modalidade pregão presencial. O município realizará a elaboração do plano de trabalho
solicitado, para celebrar o convénio com a SEAB/DEAGRO, sendo o Secretario municipal
de Agricultura responsável pelo projeto, com acompanhamento de um Médico Veterinário e
um Engenheiro Agrónomo para a aquisição dos equipamentos e assistência técnica aos
produtores. Os equipamentos serão utilizados de forma individual, e a operação será feita
através da patrulha mecanizada existente no município para atendimento às comunidades
beneficiadas e por produtores capacitados e com necessidade do uso do equipamento. A
contrapartida do produtor se realizará através de custeamento operacional do equipamento.
O custeio dos equipamentos, de manutenção, serão executados em sua maioria
pelos produtores porem as revisões e custo de operador será por conta do município
como contrapartida ao projeto no valor anual de aproximadamente R$ 10.000,00.

9- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Meta

1

2

3

Total

Participante

Proponente
SEAB
Total
Proponente
SEAB
Total
Proponente
SEAB
Total

Proponente
SEAB
Total

l
2.700,00

51.300,00

1 .250,00
23.750,00

375;00
7.125,00

4.325,00
82.175,00
86.500,00

M III Total
2.700,00

51.300,00

1 .250,00
23.750,00

375,00
7.125,00

4.325,00
82.175,00
86.500,00
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10- PLANO DE APLICAÇÃO
Natureza da Despesa

Código Especificação
Investimento

Participação
Proponente

4.325,00
SEAB

82.175,00
Total

86.500,00

11 - DECLARAÇÃO DO CONVENENTE
Na qualidade de representante legal do Convenente declaro para fins de prova junto à
Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento-SEAB, para os efeitos e sob as
penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o
Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública ^FefleraTmtô impeça a
[transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Gírçamentop\lp Estado ou
Ida União, na forma deste Plano de Trabalho.
i Nome: í OSCIMAR JOSÉ SPERANDIO
Çargo:
Local:

PREFEITO MUNICIPAL
CAFEARA- PR

Data: 22/04/2014

12 PARECER TÉCNICO E DE ACORDO DA SEAB
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t\iorne: António Carlos Barreto ~7
Cargo: Chefe do Núcleo da SEAB - Londrina
Local:

Data:

Londrina

23/04/14

13 APROVAÇÃO DA SEAB
Nome: NORBERTO ANACLETO ORTIGARA

i Cargo: SECRETARIO DE ESTADO

Local:
Data:

CURITIBA-PARANA


