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PREFEITURA MUNICIPAL DE

QUEDAS DO IGUAÇU
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EM PAZ SE FAZ MUITO MAIS

ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO
i PROJETO DE RECUPERAÇÃO DATRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS
i (parte integrante do Termo de Convénio)
JMUNIClPIO: QUEDAS DO IGUAÇU
i

1 DADOSCADASTRAÍS DÕHUNÍCÍPIÓ ~_ ~ "_1Z1T_ _I
Municíj)ip:_QUEDAS DOjGUAÇU_ "l ~_ _1 ZlÇNPJ: 76.205.962/0001 -49
Endereço: Rua Juazeiro. 1065 __ __ "_ J " _ "
UF: PR " " CEP: 85460-000 [telefone: (46) 3532-8300 ~

jConta Corrente:'Banco: lAgência: Praça de Pagamento:
n° 20733-0 .Banco do Brasil !2507-0 Quedas do Iguaçu

[Responsável: TCPF:
Edson Jucemar Hoffmann Prado 1588.849.479-87

o Expedidor: (Cargo: jFunção:
4-485.921-1/SSP-PR ^Prefejtpíyiun[cip l̂ l Prefeito

[2 OUTROS PARTlCIPESise houver)
Nome: CPFouCNPJ:

Endereço^ ___|C_EP: _ __.______.

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, trecho 1: PR484 -
PR473, totalizando 11,8 quilómetros.

3. JUSTIFICATIVA

O município apresenta-se heterogéneo quanto à estrutura agrária. Entretanto,
algumas características predominam, destacando-se o trabalho familiar, a alta percentagem
de população rural e o grande número de agricultores familiares, tendo como, culturas
anuais (milho, soja e feijão) e a bovinocultura de leite exploradas em maior quantidade por
caracterizar- se como atividades viáveis economicamente e altamente demandadora de
mão-de-obra.

Para o escoamento da produção em destaque, o agricultor necessita de estradas com
boas condições de trafegabilidade, para fazer o transporte da produção para
comercialização, e melhores condições para o transporte escolar. Devido essas condições
encontradas, principalmente pela ocorrência de chuvas cada vez mais concentradas e
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SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTp*$e*$3£- \, aliado às dificuldades financeiras dos municípios, resulta numa constahte demamdár

de auxílio aos municípios na manutenção e melhoria da trafegabilidade das esteias
sob a ótica da conservação do solo. ^s42J

Com toda esta problemática o Governo do Estado esta disponibilízando recursos
através do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, como uma ação
do Programa Estradas da Integração, procurando atender parte dos municípios com repasse
de recursos do Estado, via SEAB, especificamente para a recuperação da trafegabilidade,
por meio da aquisição de óleo diesel, possibilitando que o município promova a recuperação
de alguns trechos de estradas conforme registrado no relatório de vistoria inicial - RVI.

A Prefeitura Municipal de Quedas do Iguaçu, através da Secretaria Municipal de
Agricultura e Secretaria de Viação e Obras, darão continuidade aos serviços de manutenção
e recuperação das estradas rurais do município. Como consequência o desenvolvimento da
agropecuária no município, favorecendo no aumento da produtividade e a diversificação das
propriedades, com objetivo de manter a população rural no campo, através do aumento do
padrão de qualidade de vida da população rural.

4. BENEFICIÁRIOS

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

N.° Total (Diretos)
4

45
Comunidades atendidas: Linha Norte, Planalto, Guarani e Novo Horizonte

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação

Aquisição de 14000
litros de óleo diesel

Responsabilidade

Município

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
1
2
3
4

Tipo de Serviço
Biqodes/sangradouros
Lombadas
Abaulamento de leito
Caixas de retenção

Un.
un
un
km
un

Quant.
12
12

11,8
50

Tipo de Máquina
Pá carregadeira
Pá carregadeira
Moto n i veladora
Pá carregadeira

Horas
12
12
112
50

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

N°

1
2

ATIVIDADES *

Processo de aquisição de combustível
Execução dos serviços

PERÍODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL

1°
x

2°

x

3°

x

4°

X

5°

x

6°

x

Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.
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8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

^a. Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradai, o cascalhamento e pequenas intl
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

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

0 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:
Cargo:
N.° Registro Conselho de Classe:

Local:
Data:

Anorosval Colombo
Técnico em Agropecuária
PR-6037/TD

Quedas do Iguaçu
24/05/2013

^f
Assinatura

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na 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.
Nome: EDSON JUCEMAR HOFMANN PRADO

PREFEITO MUNICIPAL

588.849.479-87

QUEDAS DO IGUAÇU
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12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊN

^rv
Cargo:
Nome:
CPF:
Local:
Data:

CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB

Valdemir Alves Almeida

473.332.199-68
Laranjeiras do Sul

í.»(»ft\*11*8

Assinatura

Cargo:
Nome:
CPF:
Local:
Data:

FISCAL DO CONVÉNIO *

Angelo António Mezzomo
053.694.299-44
Laranjeiras do Sul

•2*/fAS-/20l\ n g en heiré JAgrônom o

CREA-PfT73559/D
SEA9\ssinatura

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convénio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor
habilitado.
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GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTUÈ

ABASTECIMENTO
NÚCLEO REGIONAL DE LARANJEIRAS DO SUL

Interessado: Município de Quedas do Iguaçu

Assunto: Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais/2013

Parecer

Considerando que o município de Quedas do Iguaçu possui, em sua maioria,

estradas de terra e estas são elementos fundamentais para a locomoção do homem do

campo, transporte escolar, escoamento da produção e, nos meses de janeiro , fevereiro e

março, época de colheita de grãos, chove frequentemente e em excesso, tornando as

estradas intraf egáveis, somos de parecer favorável a celebração do presente Convénio.

Laranjeiras do Sul, 27 de Maio de 2013.

XAV>^^^^\&

,
Chefe do Núcleo Regional de Laranjeiras do Sul


