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Município: CNPJ:
Prefeitura Municipal de Pinhal de São Bento 5.590.832/0001-11

Endereço: AV. São Roque, 178, Centro.

UF: PR CEP: 85727-000 Telefohe: (46) 3560-1122

Conta Corrente: n°
Banco: Agência:

21.746-8 Banco do Brasil 1434-6

Responsável:
Argeu António Geittenes

Cl/Órgão Expedidor:
4.518.761-6/SSP/PR

Cargo:
Chefe do Poder Executivo

Praça de Pagamento:
Ampere - PR

CPF:
616.411.119-68

Função:
Prefeito
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2. DESCRIÇÃO DAAÇÃO/ATIVIDADE

Projeto ao Desenvolvimento da cadeia produtiva da bovinocultura de leite

3. DO OBJETO:

Promover o desenvolvimento económico e social dos pequenos

produtores de leite do município, através do aumento da produtividade e da

produção leiteira, com a aquisição de equipamento destinado ao plantio de

milho para a produção de silagem.

4. JUSTIFICATIVA

O município de Pinhal de São Bento é na sua grande maioria agrícola,

com predomínio de pequenas propriedades rurais. Com isso a municipalidade

preocupada com a renda no meio rural desenvolve programas para o

fortalecimento da agricultura familiar, e observa na produção de leite uma forma

de fixação do homem no campo, com esse objetivo busca através da aquisição

deste equipamento sendo uma Plantadeira de plantio direto para milho e aveia
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uma forma de fortalecimento desta atividade, pois era efetuado o plantio de

milho para silagem e nos períodos de inferno plantação de aveia para os

produtores de leite.

O município tem na bovinocultura de leite a principal fonte de renda para

os agricultores familiares, 90% propriedades desenvolvem a atividade leiteira. A

produção diária no início de 2013 era de cerca de 27.500 litros. Em meados

deste ano já ultrapassou a produção de 33.000 litros/dia. Isto se deve a adoção

de novas tecnologias de produção e ao atendimento a Instrução Normativa 62

do Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária - MAPA. Dentre os

fatores que colaboraram para o aumento da produtividades/produção, podemos

destacar a melhoria da fertilidade dos solos e conseqúentemente da qualidade

das pastagens, resultando em aumento da produção/produtividade de leite.

Esta melhoria ocorreu devido a correcão realizada com o calcário

recebido pelos produtores através do Programa do Governo de Estado para

Correcão de Solos. Outro programa do Governo de Estado que colaborou

aumento da produção/produtividade foi o da Ação Emergencial para Mitigação

dos Efeitos da Estiagem no Sudoeste do Estado do Paraná que auxiliou na

ampliação das alternativas de captação e armazenagem de água.

Com a aquisição de uma plantadeira de plantio direto estaremos

proporcionando uma semeadura mais eficaz, auxiliando os agricultores no

plantio de milho para silagem e de aveia no período de inverno.

A vigência do convénio será a partir da data publicação no Diário Oficial,

tendo como final da vigência 15 meses após a data de publicação, sendo o

prazo para os agricultores fazer a colheita dos produtos plantados pelo

equipamento solicitado.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição

1 - Número de comunidades atendidas

N.° Total (Diretos)

06
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Descrição

2 - Número de municípios

2 - Número de agricultores

N.° Total (Diretos) (

01 y
170

FCO. BEL1

6. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DAS METAS

A aquisição de uma plantadeira de plantio direito trará um grande

beneficio a toda nossa comunidade rural atendendo a demanda necessário

para o desenvolvimento de nossa bacia leiteira..

Descrição

Meta 1 . Aquisição de uma
plantadeira multisemeadora
adubadora de arrasto com no
mínimo 07 linhas para soja e de
no mínimo 17 linhas para trigo,
distribuição de adubo por rosca
sem fim, troca rápida de
engrenagens com recambio, roda
de controle de profundidade,
rodado articulado,, pneus novos
de 6.50x 16.de plantio direto

Total

Equipamento
adquirido

01

01

Valor em R$

69.800,00

69.800,00

7. METODOLOGIAS DE EXECUÇÃO

• O equipamento fará parte do parque de maquinas da patrulha rural da

Secretaria municipal de agricultura, onde já conta com 06 tratores, 04

ensiladeiras, 06 carretas para transporte de silagem, kit fenação

completa, 02 plantadeiras de plantio direto, que tem no seu quadro de

funcionário 01 Engenheiro Agrónomo 03 Técnicos agrícolas, 01

Veterinário, que dão todo suporte para os agricultores.

• 12 Cursos e 04 dias de campo, para propiciar uma melhor produção de
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milho e obter uma silagem de qualidade superior;

Descrição da contra partida dos agricultores: Os produtores como contra

partida comprometem-se a sistematizar o solo deixando-

condições de uso da maquina, observando as técnicas de conservaçs

do solo e água. Para isto comprometem-se a efetuar as seguintes

operações.

Operações

Limpeza de pedras e toca da área

Demarcação de curvas de nível

Construção terraços de base media

Total

Valor R$

11.050,00

3.740,00

14.450,00

29.240,00

• A contra partida correspondente a cada agricultor beneficiário é de R$

172,00;

8. CRONOGRAMA FÍSICO (execução de obras)

Descrição

Aquisição de uma plantadeira

multisemeadora adubadora de

arrasto com no mínimo 07

linhas para soja e de no

mínimo 17 linhas para trigo,

distribuição de adubo por rosca

sem fim, troca rápida de

engrenagens com recambio,

roda de controle de

profundidade, rodado

articulado,, pneus novos de

6.50x 16.de plantio direto

Total do Equipamento

Aquisição de

Equipamento

01

01

Período

Inicio: Após a liberação

do recurso

Termino: 15 meses

após a publicação no

Diário Oficial

9. PLANO DE APLICAÇÃO (EM R$)
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milho e obter uma silagem de qualidade superior;

• 04 Reuniões com o Conselho do Desenvolvimento Rural do município

para melhor utilização e organização da utilização da plantadeira para o

plantio;

• O Valor da Hora máquina definido pelo Conselho de Desenvolvimento

Rural Municipal, será de R$ 50,00 (cinquenta reais) hora, e para colheita

silagem de R$ 40.00 (quarenta reais) hora, para a efetivação dos

serviços de plantio e colheita;

• O numero de hora por agricultores é de acordo com o tamanho da área

de cada produtor.

8. CRONOGRAMA FÍSICO (execução de obras)

Descrição

Aquisição de uma plantadeira

multisemeadora adubadora de

arrasto com no mínimo 07

linhas para soja e de no

mínimo 17 linhas para trigo,

distribuição de adubo por rosca

sem fim, troca rápida de

engrenagens com recambio,

roda de controle de

profundidade, rodado

articulado,, pneus novos de

6.50x 16.de plantio direto

Total do Equipamento

Aquisição de

Equipamento

01

01

Período

Inicio: Após a liberação

do recurso

Termino: 15 meses

após a publicação no

Diário Oficial

9. PLANO DE APLICAÇÃO (EM R$)
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Especificação

Aquisição de
plantadeira de
plantio direto

Responsabilidade

SEAB

Município

Valor R$

65.000,00

3.900,00

Prazo de Execução

450 dias após a publicação
do Diário Oficial /

rR.FCO

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (EM R$):

METAS

1

TOTAL

PARTICIPANTES

SEAB

MUNICÍPIO

VALOR

65.000,00

3.900,00

68.900,00

LIBERAÇÃO RECURSOS

após publicação no DOE

após publicação no DOE

11. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos oriundos do Governo do Estado serão depositados em

conta bancária específica da Instituição Financeira Oficial BANCO DO BRASIL

S/A.

A SEAB repassará ao Município o valor do Convénio em única parcela,

após a publicação do extrato do mesmo. A efetiva liberação do recurso

financeiro está condicionada à apresentação, pelo Município, dos documentos

exigidos pela Lei n° 15608/2007, Resolução n° 28/2011 e Instrução Normativa

n° 61/2011 doTCE-PR.

12. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

Para a consecução do objeto o repasse dos recursos do Governo do

Estado deverá ser realizado em uma única parcela após a formalização do

Convénio e consequente publicação do Extrato no Diário Oficial do Estado.
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13. PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DAS ETAPAS PROGRAMADAS

SEAB
^.R.FCO.BELTRAt)

Pag. tô

ETAPAS

Instituição da UGT

Definição dos Beneficiários

Definição do Técnico Responsável

Levantamento de Documentos

Processo Licitatório (em dias após o
cfetivo recebimento do recurso)

Entrega do Equipamento (em dias após
o efetivo recebimento do recurso)

Prestação de Contas (em dias após o
efetivo recebimento do recurso)

DATA DE

INÍCIO

01/05/2014

01/05/2014

01/05/2014

01/05/2014

30 dias

60 dias

365 dias

DATA DE V R

CONCLUSÃO

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

60 dias

180 dias

365 dias

á.

S

14 - RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas
técnicas aplicáveis a aquisição de uma plantadeira de plantio.

Nome:

Cargo:

CPF:

Local:

Data:

Alfredo do Santos

Secretario Municipal de Agricultura

976.710.889-00

Pinhal de São Bento

10/06/2014

fltt^^è*^
«ssínatura

15 - DECLARAÇÃO DO PROPONENTE (Prefeito Municipal)

Na quaí/dade de representante legal do Proponente declaro, para fins de prova junto à
Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento para os efeitos e sob as penas
da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o
Tesouro Estadual ou qualquer órgão da Administração Pública Estadual que impeça a
transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado,
na forma deste Plano de Trabalho.
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Nome:

Cargo:

CPF:

Local:

Data:

Argeu António Geittenes

Prefeito Municipal

616.411.119-68

Pinhal de São Bento

10.06.2014

TTísinatura

SEAE
'N.R.FCO.B

Pag.

16 - PARECER TÉCNICO E DE ACORDO DO GESTOR DO CONVÉNIO
PELO MUNICÍPIO
Somos de acordo com o projeto, pois o mesmo visa a consolidação das unidades de
referência familiar no município que proporcionará melhorias na produção, produtividade
e qualidade do leite além de melhorar a atenção à sanidade e estruturação do "Fundo
Animal da Vaca Leiteira".

Nome:

Cargo:

CPF:

Local:

Data:

Valcei liceu Barbieri

Engenheiro Agrónomo

546.250.849-20

Pinhal de São Bento

10.06.2014

/L; * 3e>b**"'
Assinatura

17 - PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (Chefe do N.R. e
Técnico do DEAGRO)

Somos favoráveis ao atendimento solicitado pelo presente Plano de Trabalho por tratar-se
de um projeto que objetiva promover o fortalecimento da cadeia produtiva do leite através da
aquisição de uma plantadeira de plantio direto para melhoria da renda e remuneração dos fatores
de produção. Trata-se de um projeto que visa proporcionar o desenvolvimento económico, social e
ambiental e a ascensão profissional dos produtores de leite. „ .,

Cargo: Chefe do Núcleo Regional da SEAB

Nome: Neri Munaro

CPF: 200.575.630-04

Local: Francisco Beltrão

Data: 10.06.2014

yf£/&é*^
' //Assinatura
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Cargo:

Nome:

CPF:

Local:

Data:

Fiscal do DEAGRO

José Jurandyr I. Da Veiga

257.406.520-49

Francisco Beltrão

10.06.2014

sinatur

SEAE
'N.R.FCO.BE
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18 - PARECER E APROVAÇÃO DO SECRETÁRIO Dl
AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

ESTADO DA

Na qualidade de representante legal da Secretaria de Estado da Agricultura e do
Abastecimento declaro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito
em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão da
Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de
dotações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste Plano de Trabalho.

Cargo:

Nome:

CPF:

Local:

Data:

Secretário de Estado da Agricultura e do
Abastecimento

Norberto Anacleto Ortigara

Curitiba

Assinatura

OA>vUO
AJ^
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