
               

PLANO INTEGRADO

TÍTULO:  INTEGRAÇÃO  INSTITUCIONAL  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  RURAL
SUSTENTÁVEL – REDE DE ATER E INOVAÇÃO

1. DADOS CADASTRAIS

1.1 DADOS CADASTRAIS DO IDR-PARANÁ

Nome da Instituição
Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – IAPAR-EMATER

CNPJ
75.234.757/0001-49

Endereço
Rua da Bandeira, 500

CEP
80.035-270

Telefone
(41) 3250-2300

E-mail institucional
idrparana@idr.pr.gov.br

Nome do Responsável Legal do Órgão
Natalino Avance de Souza

Função
 Diretor Presidente

 Nome do Responsável Técnico
Diego Molina Couto

 Função
Engenheiro Agrônomo 

 Telefone
 (44) 3323-2343

 Celular
(44) 99974-5413

 E-mail institucional
      dmcouto@idr.pr.gov.br

1.2 DADOS CADASTRAIS DA PREFEITURA

Nome da Instituição
Prefeitura Municipal de Colorado

CNPJ
76.970.326/0001-03

Endereço
Avenida Brasil, 1250

CEP
86.690-000

Telefone
(44) 3321 - 1200

E-mail institucional

Nome do Responsável Legal do Órgão
Marcos José Consalter de Mello

Função
Prefeito Municipal

 Nome do Responsável Técnico
José Geraldo Miranda

 Função
Engenheiro Agrônomo

 Telefone
 

 Celular
44 9982-10311

 E-mail institucional
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2. LOCALIZAÇÃO E PÚBLICO ALVO

Localização: Município de Colorado-PR 

Público-alvo:  Agricultores  Familiares,  suas  organizações  (Associações/Cooperativas),

Agroindústrias,  moradores  da Vila Rural,  da Prefeitura e de demais entidades  parceiras do

ambiente rural.

3. JUSTIFICATIVA

O Município de Colorado tem a produção agropecuária  como atividade  econômica  principal,
sendo a Agricultura familiar fundamental para a geração de renda, possui atualmente em torno de
400 estabelecimentos rurais distribuídos em 34.720 hectares que, além da área explorada com
cana-de-açúcar por 2 usinas, desenvolvem as seguintes atividades produtivas: pecuária de corte,
pecuária de leite, avicultura de corte, soja, milho, urucum, fruticultura, olericultura, mandioca,
entre  outras.  No setor Agropecuário,  o Valor Bruto da Produção (VBP) em 2018, foi de R$
144.502.412,55 (DERAL 2018), sendo que o maior VBP vem da produção da cana-de-açúcar.
Dessa forma a integração entre o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Prefeitura
Municipal de Colorado é de fundamental  importância  para o desenvolvimento do trabalho de
Extensão  Rural  e  Assistência  Técnica,  possibilitando  através  do  emprego  de  variadas
metodologias  a  qualificação  dos  agricultores  e  profissionais  de  ATER,  além do  fomento  ao
acesso do Crédito Rural para a Agricultura Familiar (PRONAF) e de políticas públicas (PAA,
PNAE e outras), produzindo como consequência final a melhoria da produtividade, rentabilidade
e sustentabilidade das explorações agropecuárias do município.
O planejamento do trabalho será desenvolvido de acordo com os eixos de atuação da Secretaria
da Agricultura e do Abastecimento do Governo do Estado e os temas a serem trabalhados dentro
de cada eixo ajustados de acordo com a realidade e particularidades do município.  Os quatro
eixos  a  serem trabalhados  são:  1)  competitividade  e  renda,  2)  sustentabilidade  ambiental,  3)
promoção social e cidadania e 4) segurança alimentar e nutricional.
A parceria entre IDR-Paraná e Prefeitura promoverá uma integração entre município e Estado que
poderá envolver outros atores como técnicos de empresas privadas, cooperativas, associações, ou
seja, toda a rede de ATER municipal desenhando alternativas para superar os desafios e traçar um
caminho sustentável para a agricultura em Colorado. Desta forma, justifica-se o presente plano.
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4.OBJETIVOS

Objetivo geral:

1. O presente Termo de Cooperação visa a integração institucional no planejamento e execução

de atividades com objeto de “Promover ações integradas de assistência técnica e extensão rural,

para a melhoria econômica, social e ambiental da população rural”. 

1.1. Para realizar o objeto, as ações, metas, duração, metodologias e os prazos de execução são

detalhados no Plano Integrado elaborado de forma conjunta, parte integrante e indissociável deste

instrumento independente de transcrição, elaborado e aprovado pelos cooperantes.

Objetivos específicos e impactos esperados:

1. Fortalecer a gestão das unidades produtivas;

2. Aprimorar os sistemas de produção, em especial de frutas, olerícolas, grãos, sericicultura e

pecuária para o aumento da produtividade e da renda;

3. Promover a inclusão social e produtiva de parte da população rural;

4. Orientar para a diversificação dos sistemas de produção, para o fortalecimento do mercado

institucional e outras formas de comercialização da produção. 

5. Promover a produção sustentável e a orientação para o manejo e conservação de solos e

águas;

6. Promover o acesso a programas e políticas públicas;

5.ATIVIDADES E METAS 

1) Assistir 40 Unidades de Produção Familiar – UPF

2) Atender 322 agricultores (as) 

3) Implantar 01 propriedade referencial em produção sustentável

4)Assessoramento  e  qualificação  das  organizações  de  produtores  rurais  do  município

(AAGRIFAM e AFEPROCOL).

4) Realizar 01 dia de campo de olericultura

5)  Realização  de  projeto  de  qualificação  continuada  de  agricultoras  familiares  em  culinária

colonial (4 cursos e 2 oficinas).

6)  Realização  de  projeto  de  qualificação  continuada  de  agricultores  familiares  em produção

sustentável de hortaliças e frutíferas (2 cursos)
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7) Realização de projeto de qualificação continuada de agricultores familiares em artesanatos (2

cursos e 2 oficinas).

8) Realização de dia de campo com produtores da agricultura familiar.

9) Realizar capacitação para 4 profissionais de ATER

10) Participar da realização de diagnósticos locais como Realidade Municipal, Valor Bruto da

Produção Agrícola, Preço da Terra;

11) Participar dos Conselhos de Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar; 

12)  Assessorar  os  produtores  em crédito  rural,  manejo  do  solo  e  da  água,  inclusão  social  e

produtiva e sustentabilidade ambiental. 

6. EQUIPE E METODOLOGIA DE TRABALHO

Equipe:

 Para a execução deste Plano de Trabalho Integrado serão envolvidos diretamente:
1. 1 técnicos do IDR-Paraná com 75% do trabalho;
2. 1 Técnico do IDR-Paraná com 20% do tempo do trabalho;
3. 2 Técnicos do IDR-Paraná com 10% do tempo do trabalho;
4. 1 auxiliar administrativo, cedido por convênio, com 100% de ações no município.

Esta  equipe  contará  com  apoio  e  supervisão  da  Unidade  Regional  de  Maringá  e

trabalhará de forma articulada com técnicos e pesquisadores do Instituto e parceiros,

recebendo atendimento planejado de especialistas do IDR-Paraná

Metodologia:

1) Organização, socialização e estabelecimento de compromissos;

2) Definição e implantação de Unidades de Referência - UR’s; organização e realização

de  eventos  com  produtores  (dias  de  campo).  As  atividades  de  implantação  e

acompanhamento de URs, realização de eventos com produtores e caracterização e

diagnóstico do município seguirão metodologias específicas;

3) Visitas técnicas, orientações e assessorias individuais e coletivas;

4) Atendimentos presenciais no escritório;

5) Atendimentos remotos individuais e coletivas (web reuniões);
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6) Organização e execução das capacitações via Treino&Visita (processo de capacitação

continuada de técnicos e produtores) envolvendo grupos específicos de acordo com as

atividades exploradas;
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7. ATIVIDADES E CRONOGRAMA 

ATIVIDADE EXECUTOR

PERÍODO DE EXECUÇÃO

2021 2022 2023 2024
1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim 

1.  Assistir  40  Unidades  de  Produção
Familiar (UPF)

IDR-Paraná X X    X X X X X X X X X X X X X X

Prefeitura    

2. Atender 322 Agricultores IDR-Paraná X X    X X X X X X X X X X X X X X

Prefeitura

3. Implantar 1 Unidade de Referência (UR)
em produção sustentável de hortaliças.

IDR-Paraná X    X X X X X X X

Prefeitura

4.  Assessoramento  e  qualificação  das
organizações  de  produtores  rurais  do
município (AAGRIFAM e AFEPROCOL)

IDR-Paraná X X    X X X X X X X X X X X X X X

Prefeitura X X    X X X X X X X X X X X X X X

5.  Realização  de  projeto  de  qualificação
continuada  de  agricultoras  familiares  em
culinária colonial (4 cursos e 2 oficinas).

IDR-Paraná X X X X X X X X X X X X

Prefeitura X X X X X X X X X X X X

6.  Realização  de  projeto  de  qualificação
continuada  de  agricultores  familiares  em
produção  sustentável  de  hortaliças  e
frutíferas (2 cursos)

IDR-Paraná X X X X X X X X

Prefeitura X X X X X X X X

ATIVIDADE EXECUTOR PERÍODO DE EXECUÇÃO

2021 2022 2023 2024
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1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim 

7. Realização de projeto de qualificação 
continuada de agricultores familiares em 
artesanatos (2 cursos e 2 oficinas).

IDR-Paraná X    X X X X X X X X X X X

Prefeitura X X X X X X X X X X X X

8. Realização de dia de campo com 
produtores da agricultura familiar.

IDR-Paraná    X X X X

Prefeitura X X X X

9. Realização de excursão e recebimento de 
excursão.

IDR-Paraná X X X X X X X X

Prefeitura X X X X X X X X

8. RECURSOS E CRONOGRAMA DE APLICAÇÃO

Período: 2021 a 2022

ATIVIDADE DESCRIÇÃO DO ITEM 2021 2022 TOTAL

(R$)QTD VALOR (R$) RESPONSÁVEL QT
D

VALOR (R$) RESPONSÁVEL

1. Realização de 
eventos grupais.

Recursos financeiros para 
execução dos eventos 

7 R$10.000,00 Prefeitura 7 R$10.000,00 Prefeitura R$20.000,00

Período: 2023 a 2024

ATIVIDADE DESCRIÇÃO DO 
ITEM

2023 2024 TOTAL

(R$)QTD VALOR (R$) RESPONSÁVEL QTD VALOR (R$) RESPONSÁVEL

1. Realização de 
eventos grupais.

Recursos financeiros para 
execução dos eventos

7 R$10.000,00 Prefeitura 7 R$10.000,00 Prefeitura R$20.000,00

7/10

16
4

Inserido ao protocolo 18.225.609-9 por: Ivanilda Lima dos Santos em: 22/10/2021 15:10. As assinaturas deste documento constam às fls. 19a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 83555806839b8aa400b9bfa3c6305d33.



                                                                       
Outras informações:

1) As entidades assumem o compromisso de custear  as atividades sobre sua responsabilidade,  sem ônus e ou
repasse entre as partes.

2) O  IDR-Paraná  contará  com  as  instalações  da  Unidade  Municipal,  sua  infraestrutura,  1  veículo,  custeio  de
funcionamento e de suas ações.

3) Caberá  ao  município  designar,  mediante  ato  do  executivo,  para  a  operacionalização  do  Plano  Integrado  de
Trabalho,  servidores  municipais  investidos  de  emprego  ou  cargo  público  para  atuarem  em  conjunto  com  os
servidores do IDR-Paraná, atividades de assistente administrativo e faxineira.

4) O Município ficará responsável pela limpeza do escritório local do IDR – Paraná, realizando a limpeza 02 (duas)
vezes por semana. 

5) Para realização  dos  eventos  será  elaborado anualmente  a  proposta  das atividades  (dia  de  campo,  encontro,
excursão, etc.), com previsão da forma e da utilização dos recursos financeiros.

6) Recursos de outros parceiros privados e ou públicos que se integrarem na execução das atividades, poderão ser 
utilizados para execução das atividades previstas no Plano, inclusive nos eventos.

7) Recursos de outros parceiros privados e ou públicos que se integrarem na execução das atividades, poderão ser 
utilizados para execução das atividades previstas no Plano, inclusive nos eventos

8. 1- AJUSTES OPERACIONAIS 

Para a realização do objeto no exercício de 2021 – 2024 o município proporcionará ao IDR – Paraná de Colorado:

a) Será atribuição de o município providenciar reformas no imóvel do IDR-Paraná, com obras para recuperar 
partes danificadas e desgastadas, e também de revigoramento da funcionalidade. Para a execução da 
reforma, citam-se as seguintes obras: reformas no telhado, no beiral do telhado e na calçada ao redor do 
edifício, execução de pinturas interna e externa do prédio.

8/10

17
4

Inserido ao protocolo 18.225.609-9 por: Ivanilda Lima dos Santos em: 22/10/2021 15:10. As assinaturas deste documento constam às fls. 19a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 83555806839b8aa400b9bfa3c6305d33.



                                                                       

O objetivo é dar condições para realizar reuniões com produtores e melhorando o ambiente de trabalho e a qualidade no

atendimento da família rural e demais parceiros.

Estes ajustes deverão ser realizados, no período de abril a dezembro de 2021. E ao final da vigência deste termo, os

bens aqui descritos serão incorporados ao patrimônio do IDR-Paraná
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9. METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Acompanhamento e avaliação:

1)  As  atividades  serão  programadas  e  sua  execução  será  registrada  no  Sistema

SISATER do IDR-Paraná.

2) Os resultados serão semestralmente apresentados e analisados. 

3) Anualmente e ao final das ações do Plano Integrado serão divulgados resultados e

emitidos relatórios.

4) Apresentação de resultados para a comunidade através de apresentação presencial

em cessão da câmara municipal, em formato impresso ou eletrônico divulgado através

de jornal, redes sociais, rádio ou televisão.

Comunicação:

1) Promover a divulgação e publicidade da Cooperação e Plano Integrado;

2) Divulgar as Entidades, os participantes e suas logomarcas nos materiais utilizados e

na publicidade das atividades;

3)  Realizar  evento  anual  de  avaliação  e  divulgação  dos  resultados,  bem  como

encerramento, contando com representantes das Entidades e com entrega de relatório.

Colorado/PR, 21 de setembro de 2021.

_______________________________                    _______________________________
         Natalino Avance de Souza                                    Marcos José Consalter de Mello
               Diretor Presidente                                             Prefeito Municipal de Colorado
                   IDR-Paraná                                                               
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