DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
PLANO DE TRABALHO (PT - 1/5)
1 DADOS CADASTRAIS
Órgão ou Entidade Proponente
Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista
Endereço
Rua: Leopoldo José Barbosa, 139 - Centro
Cidade
UF
São José da Boa Vista
PR
84980-000
Banco"
Conta
Agência
Corrente*
19.943-5 BANCO DO BRASIL
0703-X
Responsável
Pedro Sérgio Kronéis
Cl/Órgão Expedidor Cargo
3.952.266-7 SSP-PR Prefeito Municipal
Endereço
Rua Bernardino da Silva, n° 583 - Centro
2 OUTROS PARTICIPES
Mome

Endereço

CNPJ
76920818/0001-94

DDD- Telefone
043-3565-1252

Esfera Administrativa
Municipal
Praça de Pagamento*
Wenceslau Braz - PR
CPF
465.302.159-72

Função
Prefeito Municipal
84980-000
CPF ou CNPJ

Esfera Administrativa

CEP

3 DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO
Título do Programa
Modernização da Sericicultura no Estado do Paraná

Início:
Término:

Duração
A partir da publicação
no DIOE
24 meses à partir da
publicação no DIOE

dentífícação do Objeto:
mplantação de uma "Patrulha Sericícola equipada com: 01 trator 65 cv; 01 carreta; 01 roçadeira; 01 corrente de ferro, 01
distribuidor de calcário, 01 subsolador, 02 máquinas de tirar casulo, à grupos de sericicultores familiares, que os utilizarão de
*orma comunitária, proporcionando a otimização da mão de obra disponível e o incremento da produtividade e renda.
Justificativa da Proposição]
Diversas ações e programas vêm sendo apoiados pelo Estado, buscando incentivar a atividade, seja através da condução de

O

reuniões deliberativas na Câmara Técnica do Cc^^lexo Seda, ou na coordenação e execi^D de programas de apoio, como
os já ocorridos de distribuição de roçadeiras, serras de poda, e o mais recente com a realização de análises de solo e
distribuição de calcário para todos os produtores do Estado, além dos programas, ainda apoia os Encontros Estaduais dos
Sericicultores.
De acordo com os relatos das últimas reuniões da Câmara Técnica do Complexo da Seda pelos profissionais da Fiação de
Seda Bratac S.A., o cenário atual é otimista para o mercado da seda, sendo que a demanda está bem superior à produção, ou
seja, está faltando produção de casulos verdes para atender novos contratos.
Também merece destaque o trabalho realizado pela EMATER, SEAB, BRATAC, que de forma participativa e integrada vêm
promovendo avanços no setor e buscando alternativas para as dificuldades encontradas.
No entanto, não são poucas as dificuldades que a cadeia produtiva vem passando, a se destacar:
• Queda significativa da produção de casulos verdes no Estado em função da diminuição no número de produtores,
ocasionada por diversos fatores associados;
• Problemas com deriva de agrotóxicos utilizados em outras culturas de maneira ilegal e irresponsável, com riscos
inclusive para a saúde pública;
• Dificuldade de acesso ao crédito em algumas localidades e para equipamentos específicos da sericicultura;
• Preconceito por parte de técnicos da esfera privada e pública, que por falta de conhecimento e envolvimento, muitas
vezes prestam um desserviço à atividade, colocando barreiras infundadas que comprometem o desenvolvimento da
sericicultura em algumas regiões.
Neste contexto, evidencia-se a importância da atividade, o momento promissor e a extrema necessidade de apoio pelo Estado,
para auxiliar na resolução de injustiças e das dificuldades apontadas neste Município de são José da Boa Vista, buscandc
fortalecer esta cadeia produtiva tão importante como fonte de empregos e renda no meio rural, possibilitando a fixação df
homem no campo, através da mecanização da atividade, principalmente para agricultores familiares, com uma produção limpí
em que este Município se destaca como o maiores produtores do Norte Pioneiro do Estado do Paraná.
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Entidade:

Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista

4 METAS E ESTIMATIVA DE CUSTO (R$ 1,00)
Código
da Meta
Natureza
Descrição
Localização
Despesa
1

Duração
Início

Término

Aquisição, distribuição e monitoramento de Município de São A partir da 24 meses à
uso das máquinas e equipamentos das
José da Boa publicaçã partir da
"Patrulhas Sericícolas"
Vista
o
publicação

no DIOE no DIOE
A partir da 24 meses à
publicaçã partir da
o
publicação
no DIOE no DIOE
TOTAL

UF

Custo

Indicador Físico
Unidade

Quant

PR

Unitário

Tot

Un

1

R$
103.000,00
(Concedente)

R$
103.000,00

Un

1

R$19.000,00
[Convenente)

R$
19.000,00

122.000,00

5 CAPACIDADE INSTALADA ( refere-se a capacidade que o proponente tem para atingir o objeto )
O município dispõe de toda estrutura administrativa para a realização das aquisições de acordo com a legislação vigente, assim
como disponibilizará um tratorista e um Técnico Agropecuário para acompanhamento dos produtores e monitoramento do correto
uso dos equipamentos e máquinas. A contrapartida financeira de responsabilidade do Município será utilizada na aquisição dos
quipamentos, caso o valor global do convénio não seja suficiente para tal aquisição, este Município ainda cederá mais recursos
próprios, acima da contrapartida indicada, se necessário. Também dispõe de local adequado para guarda e manutenção doí
quipamentos.

PT- Entidade:
3/5

UF:

Prefeitura Mutf pai de São José da Boa Vista

PR

6 BENEFICIÁRIOS ( famílias , pessoas ou instituições )
Meta

Especificação
Diretos
Sericicultores familiares
TOTAL (sem repetição)

Meta

43

Quantidade
Indiretos

Total
43
43

Forma de construção /aquisição, utilização e administração por meta programada.
1° Será realizado um levantamento prévio pelos técnicos do Emater, em parceria com os técnicos da empresa de fiação de
seda e Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, para seleção das associações e/ou grupos de Sericicultores
prioritários para recebimento das "patrulhas sericícolas".

2° O Município de São José da Boa Vista ficará responsável pela aquisição, guarda e manutenção destes equipamentos,
bem como, fazer a gestão da sua utilização nas propriedades dos Sericicultores beneficiários.

A SEAB disponibilizará os recursos necessários para aquisição das máquinas e equipamentos; a prefeitura municipal,
m parceria com os Sericicultores, arcará com os demais custos para o pleno funcionamento do objeto, tais como:
transporte entre propriedades, manutenção, combustível, treinamento do uso adequado dos equipamentos e máquinas,
mão de obra, entre outros.
0

4° Os técnicos do Emater local, auxiliados pelos técnicos da empresa de fiação de seda, deverão cadastrar os grupos de
Sericicultores beneficiários (nome completo. CPF. localidade, e assinatura) e emitir documento com estes dados para
omprovação dos grupos beneficiados, anteriormente ao repasse do recurso:
'° Os técnicos do Emater, acompanharão o funcionamento e operacionalização das "patrulhas sericícolas" dando
orientação para o atendimento dos objetivos, e ao final coletar assinatura em Termo de Recebimento, com as devidas
quantidades e especificações dos equipamentos e máquinas ora disponibilizados.

6° Será estabelecido um termo de responsabilidades (elaborado pelo proponente) entre a Prefeitura e os sericiculton
beneficiários, para o uso adequado dos equipamentos e máquinas, assim como garantindo igualdade de direitos a todo
os Sericicultores na utilização do benefício;

o
o

m

7° Em caso de constatada divergências lAuso da "patrulha sericícola" ou outro <A)o e/ou associação com maiores
necessidades, à mesma poderá ser realocaaa, privilegiando o atendimento do maior número de sericicultores e que não
possuam condições de aquisição dos equipamentos citados; esta realocação deverá ser comunicada e aprovada pelo
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de São José da Boa Vista.
1 Poderão ser acrescidos novos sericicultores ao grupo beneficiado pela patrulha, desde que apresente o mesmo perfil,
esteja de acordo com os termos de responsabilidade, seja possível a viabilização dos equipamentos a novos integrantes
sem prejudicar os demais membros que já compõem ao grupo. A entrada de novos sericicultores poderá ocorrer através
de votação por maioria de votos no grupo contemplado, e, em casos extraordinários, decididos em reunião pelo Conselho
Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de São José da Boa Vista.

9° O produtor rural beneficiado disponibilizará de contrapartida, à título de hr/máquina, para operacionalização da patrulha
sericícola em sua propriedade, taxa referente a sua manutenção e óleo diesel, correspondente a R$60,00 (sessenta reais)
por hora trabalhada. Portanto, considerando uma média de uso total por produtor de 20 (vinte) horas no ano, totalizando
R$1.200,00 (mil e duzentos reais). Estendendo-se para o grupo de 43 sericicultores, a média de contrapartida total será d
R$103.200,00 (cento e três mil e duzentos reais) durante o período de execução. Finalizado o convénio, o Município e os
sericicultores se comprometem a dar continuidade na execução do projeto, obedecendo os critérios do Plano de Trabalho.
Metas:
Fortalecer as associações de sericicultores já existentes;
Incentivar ações comunitárias e a criação de novas associações de sericicultores;
Facilitar e racionalizar o uso da mão de obra na atividade Sericícola.
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Entidade:
Prefeitura^^nicipal de São José da Boa Vista
8 CRONOGRAMADE DESEMBOLSO (R$ 1,00)^ ANO: 2014

A | DF:
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MetaParticip
ante

PR
Total

PARCELAS MENSAIS
l

II

II!

Proponente

IV

v

VI

VII

VIII

IX

x

XI

XII

19.000,00

19.000,00

SEAB

103.000,00

103.000,00

Total

122.000,00

122.000,00

PT - 5/5 Entidade:

DF:

PR

9 PLANO DE APLICAÇÃO
Natureza da Despesa
Participação
Tnfal
SEAB
Código
Especificação
Proponente
Custeio
122.000,00
R$19.000,00
R$103.000,00
Investimento
Total
R$19.000,00
R$103.000,00
122.000,00
10 DECLARAÇÃO DO PROPONENTE
Na qualidade de representante legal do Proponente declaro, para fins que este Município de São José da Boa Vista inexiste
qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública
Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste
Plano de Trabalho.
Nome:
Pedro Sérgio Kronéis
Cargo:
Prefeito Municipal
Local:
São José da Boa Vista- PR
28/04/2014
Data:

11 PARECER DO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB
Nome:
Cargo:
Local:
Data:

Fernando Emmanuel Gonçalves Vieira
Chefe do Núcleo Regional da SEAB
Jacarezinho-Pr

Nome: Norberto Anacleto Ortigara
Carão: Secretário de Estado
Locai: Curitiba - PR
Data:

