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ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

, PLANO DE TRABALHO DO
PROJETO DE RECUPERAÇÃO DATRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS

j (parte integrante do Termo de Convénio)
!MyNIÇÍP!p:Jndianópqlis ;

11 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO * _ _ _ .__
JMunicípio: Indianópolis • _. CNPJ: 75793355/0001-77
'Endejeço:
UF:~Pr: " " CEP: 87.235-000 Telefone: ( 44 } 3674-1108

Conta Corrente:;Banco: Banco do Brasil S/A Agência: 0975-X Praça de Pagamento: Rondon Pr
;n° ! í

iReSponsável: Paulo Cezar Rizzato Martins !CPF'796.849 399-49 •

.Cl/Órgão Expedidor Cargo:Prefeito Municipal ' Função: 'Gestor do Projeto
4.894.899-5 SSP Pr i ' , '

|2 OU_TRÒS RARTÍÇ(P|S (_se "hõuvejl ~ ~ II
Some; . ~fcPF ou CNPJ;

Endereço: CEP:

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO
Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as
direírizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de
15,11 quilómetros, sendo estrada Santa Rita com 6,074 km e estrada Botafogo com 9,036
km de extensão. i
3. JUSTIFICATIVA:

A ocorrência de chuvas cada vez mais concentradas e erosivas, aliado à dificuldade
financeira do município de Indianópolis, e na demanda da população rural municipal, que
produz e gera riquezas para o município a manutenção e melhoria da-trafegabilidade das
estradas rurais sob a ótica da conservação do solo, é uma grande preocupação- da
administração municipal de Indianópoiis pois, pelas estradas rurais de nosso município é
que trafegam a produção agropecuária local, sendo o poder publico municipal sensível as
reivindicações do seus munícipes principalmente neste caso da zona rural, a necessidade
de se fazer intervenções na conservação e melhoria de suas estradas rurais se da para
que ocorra uma ínelhor.mobilidades dos moradores da zona rural mesmo em períodos de
chuvosos. Serão beneficiadas duas estrada a Santa Rita com'6,Q74km de extensão e que
atendera duas comunidades rurais o Bispo e a Palmerinha, e também será melhorada a
estrada Botafogo com 9,036 km de extensão e que serve duas comunidades rurais a
Sambaíba e Botafogo serão feitas praticas conservacionistas tais como cascalhamento,
construção e recuperação de caixas de retenção e ou bigodes e lombadas.
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4. BENEFICIÁRIOS

Descrição'
1 - Número de comunidades atendidas
2 - Número de agricultores

N.° Total (Diretos)
04

- 76
Comunidades atendidas: Sambaíba, Botafogo, Bispo e Palmeirinha. (total de beneficiários diretos e indiretos 670)

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELASEAB

Especificação
Aquisição de 14.163,1 litros

de óleo diesel

Responsabilidade
Município de Indianópolis

Valor R$
33.000,00

Prazo de Execução
18 meses após a publicação no DOE

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

Item
01
02

• 03 ^
04 ,
05

Tipo de Serviço
Caixas de retenção

Bigodes/sangradouros
Lombadas

Abaulamento de leito
Cascalhamento*

Un.
Uni
Uni

• Uni
Km
Km

Quant.
654
157
405

15,11
8,54

Tipo de Máquina
Pá carregadeira
Pá carregadeira
Pá carregadeira
motoniveladora

Motoniveladora, caminhão e pá
carregadeira

Horas
327
79
144
75,5
171,4

*Cascaíhamento nas horas só estão computados gastos com esparramação e carregamento dos caminhões, sem o frete da
cascalheira até o trecho a ser cascalhado.

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO '

N°

1
2
3

ATIVIDADES *
: -

Processo fde aquisição de combustível
Execução dos serviços

PERÍODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL
1°
X

,

2°

X

3°

x

4°

X

5° 6°

Todas as atividâdes 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 vaias laterais rasas, entre outras.

b. Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias
a serem atendidas, transporte escolar.

c. Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-
PR 61/2011. - . . ' '
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10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

0 presente Plano de Trabalho foi por mim ejaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à
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 destinajdós para a aquisição
de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais. //
Nome:
Cargo:
N.° Registro Conselho de Classe:

Local;
Data: .

Reginaldo Sombrio Volpato

Técnico Agropecuário
3461 -TD

Indianópolis
08 de maio de 201 3 *A«ínatura

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO
Na qualidade de representante legal do MUNtCÍPIO declaro, para fins deprava junto à SEAB, para os efeitos
e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em moca ou situação de inadimplência com o Tesouro
Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federai que impeça a transferência de recursos
oriundos de dotações consignadas nós Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano "de
Trabalho. - . . • ^<7
Nome:
Cargo:
CPF:

Local;

Data:

| PauJo Cezar Rizzato Martins

(Prefeito Municipal
796.849.399-49

J Indianópolis • ••
1 08 de maio de 201 3 . . . . ,

#£è>'
/ ^s^ Assinatura

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

/argo:
Nome:
IPF:

Locai:
Data:

Francisco Cascardo Neto
548.209.799-49

Assinatura

/argo:
Nome: _uiz Fernando Pricinotto
ÍPF:
Local:
Data:

FISCAL DO CONVÉNIO
Pricánotto
r046.419.639-67

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



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
NÚCLEO REGIONAL DE CIANORTE

PARECER TÉCNICO

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE
ESTRADAS RURAIS 2013

Município de Indianópolis -PR

A forma de colonização do município pela Companhia de Melhoramentos
Norte do Paraná, dividindo área rural em glebas pequenas em bastante distantes, resultou
numa malha viária rural absurdamente extensa.

Associado a este fato temos o município na região do arenito caiuá, com
solos extremamente frágeis e erodíveis e ainda de trafego constante de caminhões
canavieiros e avícolas, de alta carga.

Tudo isso leva ao município uma dificuldade extrema de manter os
caminhos de escoamento de produção em condições de trafegabilidade, assim, a aplicação
dos recursos solicitados trará benefícios aos agricultores.

Somos favoráveis a celebração do convénio.

Francisco Caécardo Neto
Eng. Agr. Chefe dottÉÍR. da SEAB/Cianorte-PR

Avenida José Roberto Furquim de Castro, n. 185, Centro -Cianorte-PR
CEP: 87.200-000-Telefone: (44)3619-1600.


