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PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÍTAS
Estado do Paraná
PLANO DE TRABALHO
Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo- 2013

1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município:
JESUÍTAS

CNPJ:
77.398.154/0001-08

-ndereço:
Rua Padre Leonel França 369

UF: PR

CEP: 85.835.000

Conta Corrente: Banco: Banco do Brasil
01 . Banco do Brasil
n°
8778-5
Responsável:
OSVALDO DE SOUZA

Telefone:
( 44 ) 35358600
lAgência:
4504-7

CPF:
545.746.849-68
Função:
Prefeito

Cl/Órgão Expedidor: Cargo:
3.979.641-4
Executivo
SSP/PR

2 OUTROS PARTICIPES (se houver)
^ome:

Endereço:

Praça de Pagamento:
Banco do Brasil de Jesuítas- Pr

CPF ou CNPJ:

JCEP:

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

O município de Jesuítas, com uma população de 9001 habitantes ( censo
2010 ) sendo 6.070 residentes na zona urbana e 2.931 na zona rural ocupando
mais de 1200 estabelecimentos rurais com área inferior a 50 hectares. Por estas
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suas características fundiárias, sua posição geográfica e seu tipo de solo, tenr
grande potencial para abrigar um elevado número de culturas, tanto de clima mais
quente, quanto de clima mais frios. Isto faz com que o município se enquadre muito
bem em qualquer programa que venha incentivar a pequena propriedade e a
diversificação agrícola e pecuária, exemplos concretos neste sentido podemos
encontrar junto àqueles produtores que já implantaram alguma atividade alternativa
para a diversificação da renda como por exemplo, os pomares, hortas, flores e
avicultura, bovino cultura de leite e piscicultura.
Suinocultura, Avicultura, e também a Piscicultura dada a importância
económica destas atividades, atualmente vinculadas ao sistema de integração
com a cooperativa COPACOL, além de sua importância no contexto da
diversificação da pequena propriedade que propiciam fontes alternativas de
remuneração dos agricultores são bastante importantes, e a cooperativa tem
implantado para atender os produtores da região um abatedouro, e conta com
uma equipe técnica multidisciplinar com técnicos capacitados para orientações
desde as adequações ambientais até a produção garantindo o fornecimento dos
alevinos, a alimentação e a comercialização.
O café pela tradição dos produtores é a atividade que mais vem sendo
incentivada e o produtor vem acreditando muito na renovação dentro de um
sistema adensado. Contamos ainda com mais de 2000 hectares implantados em
mais de 250 propriedades. A demanda de mudas para novas áreas é grande. O
município conta com um viveiro com capacidade de produção de 500.000 mudas,
mas a atividade sofreu muito com as geadas, com o custo elevado da mão de
obra e com os preços desanimadores que vem sendo praticados, mesmo assim o
trabalho está sendo direcionado para produção de cafés diferenciados, cafés
orgânicos e especiais, pelo reconhecimento da qualidade, mas a necessidade
urgente da mecanização.
As culturas anuais, principalmente a soja, o milho, o trigo, a mandioca e
outras, ocupam e fazem parte da paisagem da grande maioria das propriedades
com uma área de plantio superior a 14 mil hectares da área total de 24.920
hectares.
Por estas razões e por nosso município ser essencialmente agrícola que a
Prefeitura Municipal, conta com uma Divisão de Agricultura, um secretário e dois
técnicos agropecuários que atuam em parceria com a EMATER - PR, procurando
integrar todas as entidades e pessoas dispostas a contribuir no fortalecimento
deste setor.
Neste sentido o programa de apoio ao manejo e fertilidade do solo - 2013
do governo do estado, vem beneficiar as principais explorações agrícolas, com a
aplicação de corretivos e consequente alteração e melhoria da produção e
produtividade a ser alcançada. Melhorando a qualidade de vida dos pequenos
produtores rurais e seus familiares.
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5. DEFINIÇÃO E DETALHAM E N TO DE METAS
Meta

01

Natureza
Despesa

3340.4041

Descrição

Localização

No
Aquisição de
município de
calcário
JESUÍTAS

Duração

Indicador Físico

Início

Termino

Quantidade

Data de
publicação
no DIOE

31/10/14

800

Unidade
(ton)

Custo
(RS 1,00)
Unitário
(RS/t)

Total

1 10,00

88.000,00

toneladas

Total (RS)

Descrição
Número de Agricultores beneficiados

(RS)

88.000,00

Meta
80 Produtores

Volume de corretivo a ser adquirido, entregue e incorporado ao solo
800 Toneladas
nas propriedades beneficiárias {em toneladas)
(A aplicação do corretivo na propriedade rural beneficiária será necessariamente atestada pelo
Fiscal após informação oriunda do(s) técnico(s) do Município.
6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

1a etapa: Instituição da UGT (Unidade Gestora de Transferências), com as atribuições
contidas no Art. 23 da Resolução da 28/2011 do TCE-PR;
2a etapa: Definição das Comunidades, Micro bacia s e Produtores que serão beneficiados;
3a etapa: Definição de um técnico habilitado para acompanhar todo os procedimentos
desde a aquisição/licitação do corretivo até a entrega e distribuição dos corretivos nas
propriedades dos agricultores;
4a etapa: Providenciar todos os documentos necessários para a efetivação do Convénio,
conforme Legislação;
5a etapa: Realizar processo licitatório para a aquisição de corretivos;
6a etapa: Viabilizar a entrega e incorporação dos corretivos nas propriedades conforme
roteiro pré-estabelecido, com a devida obtenção da Carta de Adesão do beneficiário;
7a etapa: Efetuar a Prestação de Contas conforme legislação específica.

7. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos oriundos do Governo do Estado serão depositados na conta bancária 8778-5 Agencia
4504-7 da Instituição Financeira Oficial Banco do Brasil.
A SEAB repassará ao Município o valor do Convénio em única parcela, após a publicação do
extrato do mesmo. A efetiva liberação do recurso financeiro está condicionada à apresentação,
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pelo Município, dos documentos exigidos pela Lei n° 15608/2007, Resolução n° 28/2011
Instrução Normativa n° 61/2011 do TCE-PR.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 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 Oficial do Estado.
9. PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DAS ETAPAS PROGRAMADAS

Etapas

Data de
início

Data de conclusão
Indeterminado

Instituição da UGT
20/04/2013
Definição dos Beneficiários

05/10/2014
15/05/2013

Definição do Técnico Responsável

15/05/2013
20/04/2013

Levantamento de Documentos

05/10/2014
05/04/2013

Processo Licitatório (em dias após o
efetivo recebimento do recurso)
Entrega e Incorporação dos Corretivos (em
dias após o efetivo recebimento do
recurso)
Prestação de Contas (em dias após o
efetivo recebimento do recurso)

30 dias

60 dias

60 dias

545 dias

545 dias

730 dias

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
à correção de solo no município e está compatível com as prioridades de atendimento da
agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a atividade de correção do solo
pelo Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo - 2013.

JESUÍTAS
ANTENOR GISBERT MARANHO

Crea: PR-69943/TD

Antenor Gisbert Maranho
Técnico em Agropacuária
CREA-PR - 69943-TD
CPF 053.714.236-00 - PM JESUÍTAS

Data: 04 /04 /2013
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11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO
Na qualidade de representante legal do Município declaro, para fins de prova junto à Secretaria de
Estado da Agricultura e do Abastecimento - 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.
Data: 19/03/2013

OSVALDO DFSOUZA Prefeito Municipal
CPF: 545.746.849-68

12. APROVAÇÃO DA SEAB
Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com
as diretrizes do Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo - 2013, estando apto para sua
efetivação via convénio.

Data:

Local:

£
(nome, CPF e assinatura)
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