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sI PREFEITURA HUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Aúhur Pedro Mülter

1. DADOS CADASTRAI§ E CARACTERíSNCAS DA OSC

e da Entidade: Associação dos Citricultores do Vale do
C. N. P.J : 92.124.1A610001-15Cadeia

: Estrada Sertão , S/N * Sertão

da OSC: Associação dos CitricuÍtores do Vale do Rio Cadeia
de: A Valecitrus tem como finalidade o desenvolvimento sustentávet.ndustrial
ra, por meio da pesguisa e inovação do conhecimento técnico científico, da

de seu processo produtivo. E ainda, à representação de seus associados produtores rurai
nto à sociedade, bem como defender o nreio ambiente, os recursos natur

ropugnando sempre por uma convívência de solidariedade, todavia mantendo
ância com os interesses da comunidade, como também uma integração harmoni

a iniciqtiva privada, com o poder público e com entidades
e área de atuação da OSC: A Associação dos Citricultores Uo úa[e Uo nio CaAeia

alecitrus foi fundada em 15 de setembro Lggz., através do esforço e
prontetimento de 75 agricultores familiares. Atualmerrte a Valecitrus possui mais de

mílias associadas, o que envolve diretamente com as atividades da Associação mais d
pessoas. Entre as principais atividades da Associação destacam-se o auxílio
ização da produção e na comercialização das frutas, a troca de informações e d

icos e a participação no Programa de Subsídio de Mudas da Secretaria Municipat
ra.

2. PROPOSTA DE TRABALHO

Nome do ProietolAtividade; pioeramàãã ln.entivãa ngricurtura e romento ã citricurtuãl
e Silvicultura

geral: lncentivar a qualificação e a ampliação de átividades agrlcolas, citricuftwíã
lvicultura, no município, com o subsÍdio de 5A% do valor na aquisição de mudas destas irlturas. I

Itgt@ganizados de fornra associativa.
da parceria: Realização do Prcgrarna de lncentivo a nsricultui; t Fomento a r

§*tçÚrl3-e SilvicuÍtura atra''rés do subsídio do valor de nrudas cítricas e de silvicultura.

de

Município: Portão U.F: RS C.E.p:93.3.90-000 DDD/T
conta Bancária:06.028537.00 Banco: Banrisul Agência: 0795
Data de constituição da OSC: 28/07iLggS
Nome do Responsável: Mario Alberto Cezar .F: 268.904.610-53

Período do mandata:20L7 - zOtB
C.l: 1023853144 Argão Cargo: Diretor

PresidenteExpedidor:SSP/PC R§

a Bom iardim, 2630 - Sertão Capivara, Portão C.E.P: 93.180-000

n${,;u;u *4.4**

: 90 dias
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"tr PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

Centro Administrativo Arthur peOro naUiler

ff::::::::,::11m l1t$t* ;irtem 1"i' d; so p.
principalatividade de renda a citricurtura, produção or","ã'rül,iij.;i;;",§::H;famílias e ao município com a emissão de Nota Fiscal de proautãr. 

Ys"rv vurv'

outra atividade de significativa importância de nossa produção primária é a silvicultura,presente na maioria das propriedades do município, quando não represente a principal

Md'"*ggc-e.I. nle s!!$3!9§&9 rnds rne$q a re nda f a m i r ia r.

agrícota destas atividades, aumenrando a renda oos agricur;;;"r;;ffi.*"?ffifi",
a rrecadação do e! rygíp io_!g-rn !*lqtgry ri m á ri o.

3. CRONOGRAM+ pE EXEçqçAo DE MErAS

Fomento a
Citricultura e

Silvicultura através
do subsídio do valor
de mudas cítricas e

de silvicultura

9.375,00 10/0e12a3.8 fi/12/2018

c4. )AS

Meta I Ações

I 1 li::,:@c;rd,"ção com nAssociação

I Z I 
Repasse dos recursos pâra;

I citrícas e de silvicultura.
cadasrro dos peãúã
junto a Associação dos citricurtores do vate do Rio cadeia
- Valecitrus.--_.-
Entrega rrr no*
produtores rurais a Associação dos citiicurtores do vale do
Rio Cadeia - Valecitrus.

%

Pagamento aos
citricultores do vare do Rio cadeia - varecitrul varores de
XlrlOrgêravés de cheques.

b r 
' 
§>L€r9du oe contras da Associação dos citricultorei do

)&le Ao n:c CaOSia - vate itura. Municipal
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Metas Etapa/
Fase

Especificação lndicador Físíco Duração
Unidadp
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lnício Término

1 Fomentc
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PREFEITUR,A il'IUNI§IPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

5. PtANo Df APlrc@Ilry4ryçE!,Eql_
Quantidade Descrição 1

I Valor Único

23.030 mudas
ubsídio para aquisição de 

I R$ 9.375,00
udas cítricas e de silvicultura
Total Geral R$ 9.375,00

7. ESTIMATIVA DE DESPESAS

Meta Despesa Le mês

L Subsídio para aquisição de mudas cítricas e de silvicultura Rs 9.375,00

7.1. E§TIMATIVA DE VATORES A SEREM RECOLHIDOS PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS

PREVIDENCÉHOS

Não haverá despesas coú encargo§ previdenciários.

8. MODO E PER|OD|CTDADE DAS PRESTAçÕES DE CONTAS

- 90 (sessenta) dias contados do recebimento do repasse único.

9. PRAZO DE ANÁLEE DA PRE§TAçÃO Or CONTA§ PELA ADMTNT§TRAçÃO PÚBUCA

- 60 (sessenta) dias, contados da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência

determinada, prorrogável justificadamente por igual período.

Portão, )7 de agosto de 20L8.

it. {i. ü {
,"''t'i', '; ,ul.U'i

Mario Alberto Cezar

Diretor Presidente da Associação dos Citricultores do Vale da Rio Cadeia * Valecitrus

CPF: 268.904.610-53

Rs 9.375,00


