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PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO
PROJETO DE RECUPERAÇÃO DATRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS

(parte integrante do Termo de Convénio)
MUNICÍPIO: CÉU AZUL

1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO
Municipio: Céu Azul ;CNPJ:76.206.473/0001-01
Endereço:
UF. PR' CEP: 85840-000

Conta Corrente:
n°11760-9

Banco: Banco do Brasil

Telefone: (45) 3266-1122

Agência: 1770-1 ̂ Praça de Pagamento: Céu Azul

Responsável: Jaime Luis Basso CPF' 277.730.000-34

Cl/Órgão
Expedidor:
9.461.695-6

Cargo: Chefe do Poder Executivo Função. Prefeito

2 OUTROS PARTICIPESJse ho_uver)
Nome:

E"ndereço:

CPFouCNPJ:

CEP:

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO
Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as
diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de
20.58 quilómetros.
-Trecho 1 Estrada Vista Alegre e Adjacente, com 7,58 km
-Trecho 2 Estrada Beira Parque, com 13 km.
-Totalizando ao todo 20.58 km.

3. JUSTIFICATIVA
As estradas rurais são utilizadas diariamente para escoamento da produção
agropecuária, bem como para o deslocamento dos produtores e transporte
escolar. Devido ao seu uso intenso aliado a ocorrência de chuvas a mesma
entra em processo de degradação provocado principalmente por ocorrência de
processos erosivos. Com isso as estradas começam apresentar locais com
valas, atoleiros, trepidação(costela-de-vaca), buracos, poeiras, leito rebaixado
e pista escorregadia de pequeno a grande porte bem como locais assoreados.
E ainda, consideramos a questão ambiental, pois as estradas não readequadas
acabam se tornando canais escoadouros de enxurradas, desta forma
contaminando os cursos hídricos com o carregamento de solo, fertilizantes e
agrotóxicos.
Essa situação se agravou com a ocorrência de chuvas torrenciais muita a cima

da média o que resultou em uma degradação estrutural das estradas bem
como os acessos as propriedades rurais, resultando numa difícil
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trafegabilidade, desta forma prejudicando o setor agrícola do município. Com
isso demandando um elevado valor de recursos financeiros bem :omo
operacionais para readequação e reparação das estradas rurais.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição
1 - Número de comunidades atendidas

N.° Total (Diretos)

2 - Número de agricultores 1 53
Comunidades atendidas: Vista Alegre - Picada Benjamin Atendidas' 02

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação
Aquisição de 19.547
litros de óleo diésel

Rcsporiiiítljil... tulc
Céu Azul

Valor R$
43/JOO.OO

Praa j . xecução
• • '^nis.> . . . _ , í, \j i -j

6. PLANO DE OBRAS - (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item
01
02
03
04

Tipo de Serviço
Bigodes e Sangradores
Lombadas
Regularização do leito
Caixas de Retenção

Un.
Un
U n
Km
Un

Quant.
20
48
20,58
15

Tipo de Máquina
Trator de Esteira
l ratoj de Esteira
Moto niveladora
Pá carregadeira

Horas

^ '

54
3,99

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

N°

1

2

ATIVIDADES *

Processo de aquisição de combustível

Execução dos serviços

PERÍODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL

1°
Licitação

2°
Recebimento
combustível

Reyularizaçã
o do leito

3°
Recebime
n to
combustiv
el
Regulariza
cão do
leito

4°
l -U

n to
combustiv
el
l omba , .

5°
Recebim
ento
combustí
yel
Bigodes
e
sangrad
ores

6°
Recebim
ento
combustí
vê l
Caixas
de
retenção

Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

a. Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradai, o cascalhamento e
pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.

b Priorizar trechos de estradas cem base nas i.nhãs de produção existente, maior
número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.

c. Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais
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9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução
Normativa TCE-PR 61/2011.

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE
TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis á
recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as
prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição
de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais
Nome:

-argo:

N.° Registro Conselho de Classe:

Local:

Data:

Paulo Sérgio Stadler

Gestor Interino Secretária de Agricultura

PR-8841/TD

Céu Azul

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO
Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SÈAB, para os efeitos
e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplencia com o Tesouro
Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos
oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de
Trabalho.
Nome: Jaime Luís Basso

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

CPF:

Local:

Data:

277.730.000-34
Céu Azul

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO
CONVÉNIO)

1)6

Cargo:

Nome:

CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB

Assinatura
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-ISCAL DO CONVÉNIO

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convénio ser o representante do DEAGRO no N.R .
outro servidor habilitado.



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO
ABASTECIMENTO

PARANÁ NÚCLEO REGIONAL DE CASCAVEL
>CVERHO DQ ESTADO

PARECER N° 008/2015

O Núcleo Regional de Cascavel, através de seu Chefe, Sr.

Eder Eduardo Bublitz, Zootecnista, brasileiro, casado, portador do RG: 6.486.882-9, lotado

neste município do Estado do Paraná, é de parecer favorável a solicitação de aditivo de

prazo de vigência, apresentado pela Prefeitura Municipal de Céu Azul no Oficio

n° 002/2015 - SÁ, referente ao Convénio n° 336/2013, que tem por objeto a Recuperação da

Trafegabilidade de Estradas Rurais - 2013.

O Município apresentou novo Plano de Trabalho com

alteração na data prevista para término da vigência para dia 31/12/2015, encaminha,

também, a documentação pessoal e Termo de Posse do Prefeito e as certidões de

regularidade do município. Justificando no Ofício encaminhado pelo município os motivos

que levaram ao atraso da execução do objeto, sendo por não ter concluído os serviços na

Comunidade picada Benjamin por quebra de maquinários. O Fiscal do Convénio senhor Gert

Marcos Lubeck afirma no Termo de Acompanhamento e Fiscalização que é favorável ao

atendimento do solicitado.

Com a garantia da confecção do Plano de Trabalho de

acordo com a recomendação técnica, sustenta-se o parecer favorável desta chefia de Núcleo

Regional ao pleito do município, desde que seja cumprido o constante no Plano de Trabalho

apresentado pelo Município de Céu Azul, uma vez que os pequenos agricultores do

município estão sendo beneficiados com a recuperação da trafegabilidade das estradas e

ainda o fato de que não haverá alteração no valor a ser repassado pelo Estado e desta forma

estará atendendo a legislação vigente. É o parecer.

Cascavel, 11 de fevereiro de 2015.

ider Eduardo Bublitz
CmtfecK) Núcleo Regional

SEAB / Cascavel - PR

Rua Antonina, 974 CEP 85812-040 Cascavel - PR Fone (45) 2101-4998 Fax 2101-4991
http:// www.pr.gov.br/seab


