PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
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ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO
PLANO DE TRABALHO DO
PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS
(parte integrante do Termo de Convénio)
MUNICÍPIO: MARQUINHO
1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO
Munic[p[o: Município de Marquinho
Endereço: Rua Sete de Setembro s/n°
CEP: 85.1 68-00
UF:PR
AGÊNCIA
CONTA
0734-X
CORRENTE
N° 1
4335|-6
Responsável: Luiz Cezar Baptistel
Cl/Órgão
Expedidor:
5.113.702-7
SSP/PR

Endereço:

CNPJ: 01.612.552.0001/13
Telefone: 42-3648 11 02
BANCO
Brasil

CIDADE
Laranjeiras do Sul-Pr.
CPF: 925.114-229-72

Cargo: Prefeito Municipal

2 OUTROS PARTICIPES (se houver)
Nome:

"**=• 15^

Função: Prefeito Municipal

CPF ou CNPJ:
CEP:

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO
Promover a recuperação do trecho da estrada rural em consonância com as diretrizes do Projeto de
Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 21,6 quilómetros, trecho denominado
estrada Rural BARREIRO, SÃO ROQUE E ALTO DO COBRE
3. JUSTIFICATIVA
O município de Marquinho localiza-se na região Centro - Oeste do estado do Paraná, pertencendo
ao Território Cantuquiriguaçu, conta, com uma população de 4.981 habitantes. Destes 524 (10,51%)
residem no perímetro urbano e 4.457 (89,49%) na zona rural, segundo Caderno IPARDES 21/07/2011.
Ainda apresenta IDH - M (índice de Desenvolvimento Humano) 0691, sendo que dos 399 municípios do
Estado, Marquinho esta em 359 ou seja 40° pior do estado; a taxa de pobreza é de 69% da população. No
município encontram-se aproximadamente 1297 propriedades de agricultores familiares, das quais, 700
(53%) dedicam-se a produção leiteira, com uma produção atual de 25.000 litros/dia, rebanho leiteiro de
3.500 cabeças e a média diária de 7,14 litros/animal, comercializados com atravessadores da região
(laticínios), o restante se dedicam com a produção de grãos olericolas,etc. sendo estes comercializados na
compra direta, merenda escolar e consumo próprio. Bovinos efetivos 56.700 cabeças, (dados extraídos do
http://www.íbae.aov.br/cidades e Secretaria Municipal da Agricultura)
Presente proposta é uma ação para fortalecer e melhorar a trafega b il idade. No entanto, a infra-estrutura
rural do município é ainda bastante precária, e demanda fortemente os serviços públicos municipais no que
diz respeito à manutenção de estradas vicinais tão necessárias para a melhoria da qualidade de vida dos
produtores rurais, além de melhoria das condições de escoamento da produção agrícola e pecuária da zona
rural para a cidade.Tendo em vista que o município possui cerca de 1.000 (mil) km de estradas rurais, que
precisam ser recuperadas ano a ano, em função da localização das estradas estar em áreas de fortes
declives Na época das fortes chuvas, o escoamento de grande quantidade de água provoca erosão do
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solo, formando canaletes, o que prejudica o escoamento da produção agro pecuária e o transporte
da zona rural para a cidade, a recuperação e cascalhamento das estradas se faz necessária para garantir o
trânsito com segurança e qualidade. Estradas danificadas provocam acidentes e danificam veículos,
causando prejuízos. Isso representará economia de tempo e redução de despesas para os produtores!
aumentando consequente mente sua renda. Além disso, a recuperação das estradas irá também garantir
melhores condições de transporte aos filhos dos agricultores familiares que residem na zona rural e
estudam na cidade (150 alunos) e necessitam, portanto, de estradas de boa qualidade para que possam
manter a frequência nas aulas mesmo em época das chuvas. O cascalhamento será feito na estrada Rural
Municipal: BARREIRO, SÃO ROQUE E ALTO DO COBRE.
4. BENEFICIÁRIOS
Descrição
1 - Número de comunidades atendidas
2 - Número de agricultores
Comunidades atendidas: 4

N.° Total (Diretos)
4

110

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB
Especificação
Aquisição de 17.000
litros de óleo diésel

Z

Valor RS

Responsabilidade

Prazo de Execução

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

Item

Tipo de Serviço

Un.

Limpeza e Alargamento Km
leito
Abaulamento de leito e Km
construção de vala rasa
lateral
Km
Cascalhamento (corte, carregamento,
transporte,
espalhamento!
Km
Compactação do
cascalho

1
2

3

4

Quant.
21,6
21,6

Moto niveladora e retro
escavadeira

21,6

Pantaneira, Pá carregadeira
Moto niveladora e caminhões

21,6

Horas

Tipo de Máquina
Trator esteira e moto niveladora

120
40

200

Rolo compactador

50

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
N°
1
2

ATIVIDADES *
Processo de aquisição de combustível
Execução dos serviços

PERÍODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL
1°
X
X

2°

3°

4°

5°

X

X

X

X

6°

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 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
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9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Norma
PR 61/2011.

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
0 presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado 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 destinados para a aquisição
de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.
INÁCIO BARANHUK
Nome:
/
C, Qg^^^^*
TÉC.AGROPECUÁRIA
Cargo:
N.° Registro Conselho de Classe: CREA9738/TD
Local:
Data:

t^^Z^A**
TAC. "'Sá* *»/*«

w ^^ ^

Assinatura

etyfSHefo

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO
Ma qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à 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 Federal que impeça a transferência de recursos
oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de
Trabalho.
LUIZCÉZARBAPTISTEL

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

O

^X>9

A*/&tó-

CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB
Cargo:
Nome:
CPF:
Local:

v*aldemir Alves Almeida
473.332.199-68
Laranjeiras do Sul

Data:

s*.*-"--

v*\**£" $**£&»
Assinatura

FISCAL DO CONVÉNIO '
Cargo:
1

Nome:
CPF:
Local:
Data:

Angelo António Mezzomo
D53.694.299-44
Laranjeiras do Sul

i U v'

AngeloMíoKizzomo
Engínheire/ílgrínonw
Gfo-PR(j5sS9/D
^Assinatura

6OVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA A6RICULTIÍ
ABASTECIMENTO
NÚCLEO RE6IONAL DE LARANJEIRAS DO SUL

Interessado: Município de Marquinho
Assunto: Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais/2013

Parecer

Considerando que o município de Marquinho possui

em sua maioria estrada de

terra e que estas são elementos fundamentais para a locomoção do homem do campo,
transporte escolar, escoamento da produção e que, nos meses de janeiro , fevereiro e
março, época de colheita de grãos, chove frequentemente e em excesso, tornando as
estradas intrafegáveis, somos de parecer favorável a celebração do presente Convénio.

Laranjeiras do Sul, 16 de Maio de 2013.
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Chefe doWIfcreo Regional de Laranjeiras do Sul

