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PLANO DE TRABALHO
MUNICÍPIO: CAFEARA

1 OADOS CADASTRAIS pOMUNICIPIO _
Município: CAFEARA __. __ CNPJ:,75.845,545/0001-06
Endereço: Av. Brasil, 188, Bairro Centro __ __ __
,UF: PR " " CEP: 8664ÕÕÕÒ " " flelefone; (43 ) 3625 1000

Conta Corrente: Banco:
n° 19856-0 ;001 - BRASíL

Agência:
1765-5

Responsável:
OSCiMAR JOSÉ SPERANDIO
C!/Órgão Expedidor: Cargo:
3.935 143-9 SSP PRi PREFEITO MUNICIPAL

TPraga de Pagamento.
•CENTENÁRIO DO SUL

CPF: 465.660.909-91

Função;
PREFEITO MUNICIPAL

2 OUTROS PARTÍCIPES (se houver/
Nome:

Endereço:

3. DO OBJETO

ICPFouCNPJ:

Promover o aumento da produção e da produtividade agrícola das propriedades de agricultores familiares
do MUNICÍPIO de Cafeara, através da aquisição e incorporação de corretivos agrícolas, em consonância
com o Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo - 2013.

4. JUSTIFICATIVA

C Município de Cafeara promoverá a utilização de corretivos de soíos coadunados com os objetivos do
Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Soio -- 2013

O Governo do Estado, cbjetivando atender as demandas recebidas referente à melhoria da fertilidade dos
soios, noíadamente quanto à disponibíiizaçãc do calcário e outros corretivos, com base no seu orçamento,
desíina parte de seus recursos para apoio aos agricultores mais carentes.

O município de Cafeara situado na região Norte do Estado do Paraná, pertencente á formação Arenito
Caiua, possui 232 produtores rurais no município, sendo destes um total de 146 famílias de agricultores
familiares que totalizam ao redor de 600 pessoas, com atividades principais em produção de leite, bovinos
de corte, avicuítura de corte, soja, feijão, milho, café e mandioca.

De uma forma geral, a acidez é uma característica dos soíos brasileiros. A acidez impede o bom
cEesenvolvsmento das plantas, pois dificulta 3 absorção de nutrientes, promove o desequilíbrio e deficiência
destes e ainda favorece a disponibilidade de elementos tóxicos para as plantas. Evidentemente, a
consequência é a baixa produtividade.

A prática da calagem favorece a neutralização da elementos químicos em excesso que causam a acidez
no sole, equilibra o PH, auxilia a absorção de nutrientes e contribui para a maior eficácia da prática de
adubação de solo. Assim, a calagem ê o primeiro procedimento que o agricultor aeve tomar antes de
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iniciar o plantio. Com o projeío pretende se corrigir o solos para 80 produtores em uma área de
aproximadamente 450 ha. para possibilitar que os mesmos consigam meíhorar as suas produtividades
com a melhoria da fertilidade do solo.

5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTQ DE METAS

Meta INatureza ! Descrição '• Localização DuraçãoINatureza : Descrição ; Localização
Despesa \r Físico

Custo
(RS 1,00)

Início

3340.404! ; Aquisição de
! calcário

Término ; Quantidade , Unidade Unitário
| ! íton) (RS/t)

No Data de í l S meses
município ; publicação após a

De Cafeara j no IHOE publicação
! no DIOE

SOO íoneladas •• 100,00

Total
(RS)

80.000,00

Total (R$)! 80.000,00

*Voíume de corretivo a ser adquirido, entregue e distribuído ao solo nas propriedades beneficiárias (em
toneladas).
A distribuição do corretivo na propriedade rural beneficiária será necessariamente atestada pelo Fiscal
após informação oriunda do(s) técnico(s) do Município.

Beneficiários

Número de agricultores atendidos

Diretos Indtretos Totaí

80 i 80

6, ETAPAS DE EXECUÇÃO

• 18 etapa: instituição aã UGT (Unidade Gestora de Transferências), com as atribuições contidas no
Ari. 23 da Resolução da 28/2011 do TCE-PR;

• 2a etapa: Definição das Comunidades, Mlcrobacias e Produtores que serão beneficiados;
• 3a etapa: Definição de um técnico habilitado para acompanhar tcdos os procedimentos desde a

aquisição/licitação do corretivo até a entrega e distribuição dos corretívos nas propriedades dos
agricultores;

• 4a etapa: Providenciar todos os documentos necessários para a efetívação do Convénio, conforme
Legislação;

• 5a etapa: Reaíizar processo licitatório para a aquisição de corretívos;
» 8a etapa: Viabilizar a entrega e incorporação dos correíivos nas propriedades conforme roteiro pre-

estabelecido, com a devida obtenção da Carta de Adesão do beneficiário;
• 7a etapa: Efetuar a Prestação de Contas conforme legislação específica.

7. PLANO DE APLSCAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos oriundos do Governo do Estado serão depositados na conta bancária n° 19856-0 da
instituição Financeira Oficiai Banco do Brasil S.A. agencia 1765-5 de Centenário do Sul.
A SEAB repassará ao Município o valor ao Convénio em única parcela, após a publicação do exfrato do
mesmo, A efetiva liberação do recurso financeiro está condicionada è apresentação, pelo Município, dos
documentos exigidos peia Lei n° 15608/2GC7, Resolução n° 28/2011 e instrução Normativa n° 61/2011 do
TCE-PR.
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3. CRONOGRAMA FÍSICO-FÍNANCEIRO DE DESEMBOLSO

Para a consecução do objeto o repasse dos recursos do Governo do Estado deverá ser realizado em uma
única parcela após a formalização do Convénio e consequente publicação do Extrato no Diário Oficia! do
Estado,

9. PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DAS ETAPAS PROGRAMADAS

Etapas

instituição da UGT

, Definição dos Beneficiários

Definição do Técnico Responsável

Levantamento de Documentos

Processo Licitatório (em dias após o
efeíivo recebimento do recursoj

Entrega e Incorporação dos Corre
dias após o efetivo recebimento do
recurso)

Prestação de Contas (em dias após o
efetivo recebimento do recurso)

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

^^—xO presente^Plano de TrabalhoMpi por mijAelaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à
correãtfae solo no município e está corrmatjvei com as prioridades de atendimento da agricultura familiar

os recursos financeiros deiinado^pa/a a atividade de correção do solo pelo Programa de Apoio ao
'Maneio e Fertilidade do Solo - 20)

' Data de
i início

í 20/05/2013

12/06/2013

;áve!
: 02/05/2013

j 02/05/2013

após o
rso) 05 dias

orreíivos (em i
infecto ; 60 dias

? após o 365 dias
rso)

Data de conclusãc

! 20/05/2016

i 12/12/2013

02/08/2013
i

1 02/11/2014

45 dias

; 365 dias

! 540 dias

(António Carlos Rebeschíni, CREA Locai: Cafeara Data: 10/06 /2013

11. DECLARAÇÃO DO

Na qualidade de ré
da Agricultura e d
débito em mora
Administração Públi
nos Orçamentos do Estai

Bf afeito Municipal
OSCIMAR JOSÉ SRERANDiO CPF: 465.660.909--91

legai do Município declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado
nta - SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer

de inadimpiência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da
impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas

da União na forma deste Plano de Trabalho.

Data: 10/06/2013
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12. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as
diretrizas do Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo - 2013, estando apto para sua efetivacão
via convénio. /

Locai:- j£&L Data:

Eng^grâ-CREA24036 PR
DEAGRO - SEAB - LDA

^


