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c) Executar o Plâno de Trâbalho, constante deste Termo de CoopêraÇão, responsabilizando-se pelo

cumprimento das metas existentes no mesmo, de acordo com a demanda da CONCEDENTE;

d) Assessorarnento à Administraçao Municrpal, guando da necessidade de execuçâ0 das atividades do
meio rural, desde que Dreviamentê solicitadas e respeitadas as condições para tal atendimento. bem
como a promoção de articulaçÕes entre órgãos prestadores de serviço agricola. no Municipio.

e) Apresenlâr relatório aniral a CONCEDENTE, referente às alividades executadas em cumprimento do
presente Termo de Cooperaçào Técnica.

t Para execução das atividades previstas neste Termo, cabe ainda a EMPAER dispor de recursos

humanos constantes no Anexo ll e do(s) veículo(s): FIAT MILLE: 20í0, PLTCA: NQJ
3747, indispensâvel(is) à exêcução das aÇões e atividades constantes do Plano de Trabeiho.

CúUSULÂ aUARTA - DA RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA

a) Convocar a ACORDANTE para participar da discussáo e eiaboraçá0, de Planos Diretores elou
Planos Anuais de Desenvolvimento Rural Sustentável do Município.

b) Provocâr através de sol,citação o assêssoramento técn;co da ACoRDANTE, em assuntos

relacionados ao meio rural co Município, previamente planejados com a participaçâo da mesma;

c) A CONCEDENTE poderá subsidiar a ÀCOR0ANTE com os meios materiais e humanos necessânos

a execução das atividades previstas neste Termo de Cooperaçã0, tais como: pessoai de apoio.

material de expediente, vêiculos, combirstível, mânutenÉo de veiculo. alugüel, acesso a internêt. enke

outros que sê faÇâm indispensáveis a consecuçáo de seu objeto.

CúUSULA QUINTA - OOS RECURSOS FINANCEIROS

Neste Termo de Cooperaçáo Técnica não há previsão de tÍansÍerência de recursos frnanceiro§.

CúUSULA SEXTA. DA LIBERAÇÁO DOS RECURSOS

Os recursos prêvistos na Cláusula Quarta, c, caso necessários, serão libêrados em conÍormidade com

a necessidade e a execuÇão do objeto do presente Íermo de Cooperação

CúUSULA SÊTIMA. DA UTILIZAçÃO DE PESSOAL

A utilização temporária de pessoal, porventura disponibilizados pela CoNCEDENTE, conforme

rnencionada na Cláusula Ouarta, c, que se fizeÍ necessária para a execuÇão do objeto deste Termo de

Cooperação Técnica, não mnfigurará vínculo empregatício dê qualqueÍ natureza, nem gerará

qualquer tipo de obrigação trabalhista ou previdenciária para a ACORDANTE, sendo esta únlca e
exclusivamente da CONCEDENTE. 
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CúUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO



0 acompanhamento da execução deste Termo de Cooperação Técnica será realizado por meio da

CONCEDENTE, e terá a finalidade de verificar o cumprimento do ob.leto deste Termo e a correta
aplicação dos recursos porventura concêdidos.

CLÁUSULA NONA. DA VIGÊNCN E PRORROGAçÀ

0 presente Termo de Cooperação Tecnica entÍará em vigor na dara de sua assinatura e terá vigência
alé 3111212024, podendo ser prorrogado por anuância das partes.

PAMGRAF0 ÚNlC0l Pronogar-se-á, de ofício, a vigência deste TeÍmo, por qualquer outÍo motivo
que porventura venha alrasar o inicio da execuçãô do plano de trabalho, cuja prorrogação seú lirnitada
ao exato periodo em que constituiu o aÍaso.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DENÚNCÁ OU RESCISÀo

O presente Termo de CoopeÍação Técnica poderá sêÍ rescindido ou denunciado por qualquer das
partes, em conjunto ou isoladamente, em caso de inobservância de quaisquer de suas cláusulas,
hipolese em que será feita comunicação prévia, por êscrjto. no prazo de 30 (trinta) dias, sem prguizo
das obrigaçÕes assumldas atá a data da denúncia.

CúUSULA DÉcIhIA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES

0 obleto do presente Termo de Cooperação Técnica poderá ser modiÍicado a qualquer época de

comum acordo entrê as partes, mediante Termo Aditivo.

PAúGRAFo ÚNICO: n ACORDANTE poderá alterar unilateralmente o presênte terÍno se,
jüstif,cadamenle. Íicar comprovado fato impeditivo e não atribuivel a sua responsabilidade, o qual

venha a obstaculizar a execuÇão d0 objeto deste termo e desde que respeitado o prazo de vigêncía

instiluído ao mesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS BENS REMANESCENTÊS

0s bens remanescentes, que poNentura restarem do presente Termo de Cooperação, bem como

aqueles que já compoem o patrimônio da ACORDANTE continuarão intêgÍando-o.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÀO

Fica permitido o livre acesso de servjdores dos Sistemas de Controle Extemo e lntemo aos quais

eslejam subordinados, tanto a CONCEDENTE como a ACORDANTE, a qualquer tempo e lugar, a

todos os atos e fâtos relacionados diretamente com o instrumento pactuado, desde que êm missão de

fiscalizaçâ0, inspeçã0, diligência ou auditona.

CLÂUSULÀ DÉCIMA QUARTA. DO RELATORIO ANUÂL

O Relatório Anual deverá ser apresentado a COI{CEDENTE até o dia 31 de Janeiro de cada ano da

vigência do termo, ser constÍÍuido de descritivo de cumprimenlo do objeto e, quando for o caso,*d&



acompanhado da docurnentação comprobatória das atividades desenvolvidas, tais corno: laudos,

vistorias, listas dê prqlenças, atas, entÍe 0utÍos.

CúUSULA DÉCIMA QUIHTA- DA PUBUCIDADE

A necessária publicidade, a ser devidamente atribuÍda ao presênte instrumênlo, será de exclusiva
rêsponsabilidade da Prefeitura.

CúUSULA DÉCIMA SErIA.DO FORO

Fica eleito o foro da comarca da CONCEDEIIIE, para didmir quaisquer questôês advindas desle
Termo de CooperaÉo Técnica que não puderem ser solucionados amigavelmente pelas partes

AcoÍdantês.

E, por estarem iustos ê acertados, assinam o presente inslrumento em 03 (tr&) vias de igual teor e

fonna, sendo cada uma com 04 (quatro) laudas, para um só efêito, perante as testemunhas que

seguem a tudo presente§.

de 2021.DUAS ESTRADAS/P+4e ftSÂê

JOYCE RENALLY FELIX NUNES
PREFEITA MUNlCIPAL

DIRETOR PRESIDEI,ITE

E[IPAER

TESTEMUNHAS:

2)r^§IàJrÀcr\ J.r. iy .J^êí.r.r
CPF: ot!.)Li 031-33 CPF ç41" 6ba.l

vf...

4



À EIO I
PLANO DE TRABALHO íI3

, Dados Cadasúais: no

Orgão/Entidade Concede :

PREFETTURA iIUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
CNPJ
m.787.012,00(xl1-10

RUA OO COMERDIO, 23, CE!{TRO
Cidâdê
DUAS ESTRADAS

UF
PB

CEP
58.265.000

Têlefonê
(83

Nome do Rêsponeávêl
JOYCE RENALLY FELIX NUI{ES

CPF
090.407.50440

RG
3.170.572 SSP/PB

Cargo
PRÊFEITO(AI MUNICIPAL

Função
GESTOR(AI PÚBL|CO{A}

End.rêço
FAZENDA SAO FR/ANCISCO, S/N, ZONA RURÂL, DUAS ESTRADAS +B

CEP
58.265{00

EHPRESA PARAIBANA DE PESqU§À EXTENSÃO RURAL E

Endereço
RODOVIA

NIVALDO ii|ORENO DE MAGALHÃES
Funçâo
Extensionista RuÍal I

Endereço
Rua Euclldê8 no 68. Esperanca - PB

do Atendimento3.
Título do Proieto (PÍograma/Ação)

Sistema dâ Cooperação Múiua para gaÍantir a
Assistência Tócniea e Extensâo Rural no Município de
DUAS ESTRAOAS/PE

Período ds ExêcuÇão I

lnício
Janêiror2021

Término
31t12t20?1

ldentiÍicação dos SeÍvíçoô

Sistemâ de Cooperaçáo Mútua para gârantir a Assistôncia Técnicâ e Extensão Rural (ATEà) no
Município de OUAS ESTRAOAS - PB obieüvando contribuir para o Desenvolvimênto Rural Sustentávêl
através dA prestaçáo de serviços de ATER para íamilias agÍicultoras e suas organizaçôes, com

assassoramento técnico na peÍspecüva de implemêntaÉo e amPliaÉo do acêSso a Política§ e
ProgÍamas Públicos.

Juâtificativa da Proposiçáo

As PolÍticas a Programâs PúLrlicos numa pêrspectiva de tÍânsformaçáo social, ambiental e econômica
do público partícipe das mesmâs, d€ um modo geral, requerem a articula@o entre os Entês
Fedêrâtivos. Considêrândo ainda quê âs âções voltâdas â PIonôção do Desênvo,Vlmento RuÍal
Sustentávêi, com inclusão social e fortâlecimento da Agíicultura Familiar, aliado a um crêscentê leque

dê políticas e Programas, exigindo necessariamêntê qualificação do atendirnento à Agricultura Familiar
no Municipio. Neste sentldo, justiÍica-sÊ a formalizaçáo deste Terrno de Cooperaçáo entrê a EiIPAER
e Governo Municipal.

*k



PLANO DE TRABALHO 2i3

4. lúetas EMPAER

DescriSo das Ações Pactuâdas

o Emissão de DAPs:

. ATER a Agricultorês/as Familiârês, com atenÉo ao envolvimento de Mulheres e Jovens, numâ '

perspectiva de organização da produÉo paÍa cornercializaÉo;

. Auxiliar a preparação e acompanham€nto técnico das SaÍras Agrícolasi

. AcoÍrFanhâmenlo técnicô das Criaçõês de AniÍnais da AgricultuÍa FamiliaÍ;

o Assessoramento Tácnico âo Consêlho Municipal de Desenvolvimentô Rurâl Sustentável - CMDRS e
suas AssociaÉes;

r Assessorarnento Técnico para implemeniaÉô do PNAE (em caso de aplicáÉo) no município;

. ElaborâÉo de Projêtos PROtlAFs, GOOPEMR e Empreender Paraíba;

e Colaborar na Elâboração de Plano de Desenvolvirnênto Rural Sustentável no Município;

. ProÍnover e articular capacitações as Famíliâs, em temáticâs de interêssê da Agricultura Familiar;

. Articular e rnobilizaÉo açõês relâcionâdâs a Deíesa Sanitária Agropecuária;

. Articular e mobilizar aqões rêlacionadas a ampliaçáo e qualificação do Acesso a Políticas e Programas
Públicos voltados a Agricultura Familiar. 

..

5. Relação de BenêficiáÍios

i E pecifcação dos bencficiáÍlos 
I

L--_lrl
j Agricultores FamiliaÍes do Município ds DUAS ESTRADAS-PB '

liL_____

&-&



PLANO DE TRABALHO 3Í3

6. Durante o período vigânÍe dô Teímo de cooperação Técnica, a Prêfêiturâ Municipâl de DUAS ESTRADAS-PB,
de§tinará os recursos dêscritos abâixo com programaÇâo MENSÂL em consonância com a Clausulá Segunda
do Termo dê Cooperação Técnrca.

DESCRTçÂO DE DESPESA/PREFETTURA UNID QUANT.
MENSAL

VALOR
UNITÂRO (R$)

VALOR
TOTAL íR$)

.1, Corr{:ustiv el (G4§OLINA) Litro 50
2. Combustível (OLEO DTESEL) Litro
2- Aluguel Mês 01
3. Aouâ Mês 01
4. Enerqia Mês 01
5. lnlemet Mês 01
6. Mâteriâis dê Expediente
7.§ervidôr de Apoio (SêrviÇos Gêrâis) Und
S.Ssrvidor Administrativo Und
9.Sêrvidor Tácniôo Und
0 L'l avaqem do veiculo Mês 01

YALOR TOTAL DE RECURSOS

7. Dêclaração de Adimplência

8. ApÍovação pelo Acordarúe

CABEDELô/P8, de de 2O21.

EMPAER

Na qualidade de represêntante legâl da concedente, dêÕlaro, para Ílns de prova junto a (ao) EMPAER, para os
êfeitos e sob as penas da Lei. que inexistê qualquer débito êm mora ou situaçáo de inadimplência com o
Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidadc dâ Administração Pública Estãduâ1.
Pede Deferimento

DUAS ESTRADAS/PB,JIe ff§e.L 2a21.

MUNICIPAL



,.. .a GCVERN9
-li+: SfiQfiffigq EmpÍs6a Parelbanâ de Perqulr., Extensão Rural e RegularLação Fundiária - EMPAER

TERMO DT, RESPONSABILID.{DE TÉCNIC.{. ANEXO II

As partes conveniadas acima especificadas, em comum acordo, sscolhem o seguinrc l&níco
para assessoraÍ a execução do presente Termo de cooperação, em atendimento ao que dispõe a
Cláusula Terceira:

ProÍissão: TÉNICO EÜí AGROPECUARIA - N.'Registro Profissional: - 007 3822s4O1
Endereço: SITIO CASTÀNHA VELHA, PIRPIRITUBA -PB
Responsável pelo Município de: DUAS ESRTRADAS - PB

Atribuiçôes do Tecnico: -i

a) Elaborar Planos Diretores e/ou Planos Ànuais de Desenvolvimento Rural §ustentável Muniõipal;
b) Apresentar e discutrr com a Secretaria de Agricultura.iPret-eitura, os planos e atividades de

assistência téçnica e exknsão rural do Município;
c) Execução do Plano de Trabalho constante deste termo, responsabilizando-se pelo cumprimento
das metas existentes no mesmo,
d) Àssessorar à Administração Municipal, quando dâ necessidade de execugão das atividades do
meio rural, bem como promoveÍ às articulações entre órgãos pÍestadores de servigo agdcola, no

Municipío;
e) Comunicar por escrito com antecedência ao seu superior hierarquico a impossibilidade do
cumprimento ou desempenho de suas atribuições referenle ao presente termo, quando não tiver
condições de realiá-la.

:2.075-3

E M pAE H §#,:Jlã,?T e1.Á[[ 
13ÉÊ- Morâdâ Nova

www.êmpaer.pb.qov.bi
Vinclladâ á Secretaria de Estado do

Desenvolvimento da p€ropêcuária e da Pesca

AS ESTRADAS - PB.fJde áee-L de 2p l.

TIAS

DE ACORIX)

Chefb da ASJUR l-MPAER


