
Riversul, 12 de maio de 2020. 

 

 

Ao 

EXMO. SR. JOSÉ GUILHERME GOMES  

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIVERSUL 

 

 

   A COOPERATIVA DE PRODUTORES DE LEITE DE 

RIVERSUL (COOPROL), pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, 

inscrita no CNPJ sob o nº 07.789.938/0001-81, estabelecida a Rua Cel. Nene de 

Melo, nº 459, Centro, em Riversul-SP, neste ato representada por seu presidente 

JOÃO EDILSON DE LIMA, brasileiro, casado, pecuarista, portador da cédula de 

identidade RG nº 14.687.162-5 SSP/SP e do CPF nº 034.922.808-62, residente e 

domiciliado no Bairro Paineiras, município de Riversul, vem perante Vossa 

Excelência, para nos termos da Lei Municipal nº 1.698/2019, solicitar a 

realização de convenio entre a COOPROL e o Município de Riversul, em razão do 

que segue: 

 

   A COOPROL existe no município de Riversul há vários anos e 

atualmente conta com mais de 80 cooperados produtores de leite, sendo que a 

grande maioria é do município de Riversul. 

 

   Durante sua existência, vem sendo fundamental no apoio e 

no fortalecimento dos produtores de leite do município e região, pois consegue 

adquirir produtos essenciais a preços mais acessíveis e se impor na negociação 

do valor do leite junto à compradores. 

 

   Por outro lado, o município de Riversul não conta com 

veterinário responsável para o assessoramento dos produtores rurais, e vemos as 

dificuldades para o estabelecimento de critérios técnicos para o fornecimento de 

máquinas (retro escavadeira) para a utilização pelos produtores rurais. 

 



   E como sabemos, a atividade leiteira é a que esta mantendo a 

população no campo, bem como produz uma boa receita financeira para os 

agricultores. 

  

   Diante disso, a diretoria da COOPROL realizou reunião e foi 

sugerido pelos cooperados que se enviasse a Vª. Exª. solicitação para a realização 

de convenio para o  repasses de recursos financeiros para a contratação de 

veterinário e a cessão de uma máquina retro-escavadeira com o operador, nos 

termos do convênio e plano de trabalho anexo.  

 

   Assim sendo, aguardamos a análise do pleito e a sua 

concessão.  

 

Atenciosamente, 

 

    JOÃO EDILSON DE LIMA 

     Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal  

JOSÉ GUILHERME GOMES 

End.: Pça. Prefeito Aparecido Barbosa, nº 130, em Riversul-SP 



CONVENIO AGRO FORTE 

 

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM, DE UM LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL - SP, E 

DE OUTRO, A COOPROL - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE LEITE DE 

RIVERSUL, PARA OS FINS ESTIPULADOS NESTE CONVENIO. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

46.634.416/0001-62, sediada à Praça Prefeito Aparecido Barbosa, nº 130, na 

cidade de Riversul-SP-SP, neste ato representada pelo Prefeito JOSÉ 

GUILHERME GOMES, portador da Cédula de Identidade nº 42.335.099-7 e do 

CPF nº 333.296.638-39, doravante designada Prefeitura, e de outro lado a 

COOPROL - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE LEITE DE RIVERSUL, 

inscrita no CNPJ sob o nº 07.789.938/0001-81, estabelecida a Rua Cel. Nene de 

Melo, nº 459, centro, na cidade de Riversul-SP, neste ato representada por seu 

presidente JOÃO EDILSON DE LIMA, brasileiro, casado, pecuarista, portador da 

cédula de identidade RG nº 14.687.162 e do CPF nº 034.922.808-62, residente e 

domiciliado no Bairro Paineiras, município de Riversul, doravante designada 

COOPROL, resolveram celebrar o presente CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO 

TÉCNICA E FINANCEIRA para criação do programa AGRO FORTE, na forma 

das cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

Pelo presente convênio, a Cooprol, obriga-se a executar para a Prefeitura ações 

destinadas ao assessoramento e apoio aos produtores rurais do município de 

Riversul, que deverá ser realizado em consonância com os Planos de Trabalhos, 

que integram o presente instrumento sob a forma de Anexos I e II. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA IMPLEMENTAÇÃO 

 

a) Este Convênio será implementado de acordo com os termos aqui ajustados e 

executado em conformidade com os planos de trabalhos referente a cada projeto 

a ser realizado. 

 



b) O Plano de Trabalho deverá conter identificação do objeto a ser executado, 

etapas ou fases de execução, plano de aplicação dos recursos financeiros, 

quando for o caso, previsão de início e fim de execução do objeto. 

 

c) O partícipe que identificar qualquer fato capaz de ensejar a impossibilidade ou 

inviabilidade técnica, total ou parcial, de consecução do objetivo previsto, deverá 

comunicar tal fato ao outro, por escrito, objetivando a competente análise 

conjunta do problema e, se for o caso, a extinção antecipada do Ajuste mediante 

distrato. 

 

d) As atividades porventura executadas em desacordo com o Plano de Trabalho, e 

que não tenham sido oportunamente iniciadas, ou cujos relatórios não tenham 

sido encaminhados segundo os critérios e prazos estabelecidos, serão passíveis 

de cancelamento e conseqüente exclusão dos seus orçamentos, mediante simples 

comunicação escrita ao partícipe faltoso, sem prejuízo da possibilidade de 

imediata rescisão do presente Convênio e respectivo Ajuste de Implementação. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DE EXECUÇÃO 

 

Os trabalhos serão executados nas propriedades rurais do município de Riversul, 

conforme descrito nos Planos de Trabalho, por meio de visitas técnicas e 

prestação de serviços de medicina veterinária, e, através do envio de máquina 

com o operador para a realização de serviços essenciais ao melhoramento da 

propriedade rural e de suporte a atividade leiteira ou agrícola. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 

 

Sem prejuízo das demais disposições estabelecidas neste Convenio, as partes 

obrigam-se especialmente ao seguinte: 

 

4.1 – Das obrigações COOPROL: 

 

a) Designar formalmente um integrante de seu quadro de pessoal, incumbido de 

executar, diretamente os itens deste Convênio; o qual segue designado abaixo: 



 

Nome: LUCIANA APARECIDA DE CARVALHO BOM FIM 

RG nº 45.352.964-1 

CPF nº 316.232.528-57 

Telefone(s): (15) 3571-1105 

E-mail: cooprol_riversul@yahoo.com.br 

 

b) Manter um relatório atualizado e disponível das propriedades rurais visitadas 

pelo médico veterinário e dos serviços prestados pela máquina e pelo operador 

cedido, evitando privilégios entre os produtores rurais do município. 

  

c) Ser responsável pela coordenação e execução do plano de trabalho. 

 

d) Analisar os relatórios dos serviços prestados para buscar otimizar a execução 

dos serviços, e elaborar documento para difusão dos resultados a serem 

apresentados à Prefeitura. 

 

4.2 – Das obrigações da PREFEITURA: 

 

a) Designar formalmente um servidor integrante do Departamento de Agricultura 

do Município, ao qual ficará submetida e a fiscalização deste convênio, e será 

incumbido de acompanhar conjuntamente com os designados pela Cooprol a 

execução direta do Convênio; a qual segue abaixo designada: 

 

Nome: VIVIANE GARCIA VEIGA DE MELO 

RG: 42.484.952-5 

CPF nº 301.258.878-76 

Função: TECNICA AGRICOLA 

Telefone(s): (15) 99778-1328  

E-mail: ca.riversul@cati.sp.gov.br 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO REPASSE E DA CESSÃO DO 

EQUIPAMENTO E SERVIDOR 

 

5.1 - Para a contratação de serviços de medicina veterinária a Prefeitura 



repassará à Cooprol, o valor mensal de R$ 3.000,00, para realização dos serviços 

descritos no Anexo-I, pelo prazo de 12 meses, tendo o valor global de R$ 

36.000,00.  

 

§ 1º - Os repasses serão efetuados mensalmente, até o dia 15 do mês seguinte à 

realização da visita técnica do médico veterinário, junto à conta bancária da 

COOPROL, abaixo informada:  

 

Instituição Financeira: SICREDI 

Agência: 0753 

Conta Corrente nº 40503-5 

 

§ 2º - A COOPROL se responsabiliza pela retenção ou recolhimento de todas as 

obrigações previdenciárias, trabalhistas ou tributárias porventura aplicáveis aos 

pagamentos dos serviços de medicina veterinária; 

 

§ 3º - As despesas decorrentes deste convênio correrão por conta da seguinte 

dotação orçamentária: 

 

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Projeto/atividade-  

2.010- Valorização do Pequeno Produtor 

33903900000000.0001- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

 

5.2 – A COOPROL ficará como comodatária dos seguintes bens, cabendo-lhes a 

guarda e vigilância do equipamento: 

5.2.1- RETROESCAVADEIRA JCB, MODELO 3C PLUS, ano/modelo 2013, em 

bom estado de uso e conservação, patrimoniada junto ao setor de OBRAS, 

SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA, sob o nº 000021032.  

5.2.2- FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, PLACA DMN-0800, ANO 2012, 

MODELO 2013, chassi 9BD15844AD6788363, patrimoniado sob o nº 

000022005, o qual é entregue na presente data. 

 

5.3 - Será cedido à COOPROL o servidor RENATO TRISTÃO DA SILVA, portador 

do RG nº 18.446.601 e do CPF nº 090.327.168-08, operador da referida retro 

escavadeira, sendo que as determinações para a realização dos serviços será de 



responsabilidade da COOPROL, bem como, a fiscalização da jornada de trabalho 

e dos serviços realizados pelo operador. Esclareça-se que tanto a 

retroescavadeira quanto o operador serão cedidos quando for encerrada a 

atividade do aterro sanitário municipal. 

 

5.4 – Pela hora trabalhada da retroescavadeira a COOPROL estabelece os valores 

abaixo, e imporá limites para a sua locação para que, devido ao baixo preço, não 

haja o abuso por poucas pessoas na sua contratação, confira:   

 

5.4.1 - R$ 60,00 para o proprietário rural ou arrendatário de até 30 alqueires; 

5.4.2- R$ 90,00, para o proprietário rural ou arrendatário de 31 à 50 alqueires; 

e 

5.4.3- R$ 120,00, para o proprietário rural ou arrendatário acima de 50 

alqueires. 

 

5.5- Ocorrendo a entrada de recursos financeiros em razão da prestação dos 

serviços pela máquina retroescavadeira e havendo a necessidade de utilização 

desses recursos para a manutenção da máquina e do veículo, ou mesmo compra 

de equipamentos e serviços necessários ao desenvolvimento do convênio, fica a 

COOPROL autorizada a realizar os gastos. 

 

CLÁUSULA SEXTA  - DA RESCISÃO DO CONVENIO  

 

6.1- Por descumprimento de qualquer de suas cláusulas ou condições, poderá a 

parte prejudicada rescindir o presente Convenio, mediante prévia interpelação, 

respondendo a parte inadimplente, pelas perdas e danos decorrentes, 

ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou de força maior, devidamente 

caracterizadas. 

 

6.2- Sendo rescindido o contrato e verificada a existência de saldo financeiros e e 

bens adquiridos com recursos do convenio, bem como os cedidos, estes deverão 

ser apurados e entregues a prefeitura. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 



 

O presente Convenio vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data de 

sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante assinatura de termo aditivo. 

 

CLÁUSULA OITAVA – FORO 

 

Para solução de quaisquer controvérsias porventura oriundas da execução deste 

Convenio, as partes elegem o Foro da Comarca de Itaporanga – SP. 

 

    Estando devidamente ajustadas, firmam o presente em 

02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

 

    Riversul, 15 de janeiro de 2021. 

 

 

 

JOSÉ GUILHERME GOMES 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

JOÃO EDILSON DE LIMA 

PRESIDENTE COOPROL 

 

 

Testemunhas:  

 

Nome: 

RG Nº: 

CPF Nº: 

 

Nome: 

RG Nº: 

CPF Nº: 

 



 

 

ANEXO I 

 

PROGRAMA AGRO FORTE 

 

PLANO DE TRABALHO DOS SERVIÇOS DE MEDICINA VETERINÁRIA 

 

JUSTIFICATIVA para celebração do convênio: A viabilização e o apoio a 

produção leiteira em pequenas propriedades é uma das principais necessidades 

do setor no município de Riversul. A aplicação de assessoramento técnico e 

suporte nas melhorias da propriedade podem incentivar o inicio de um atividade, 

bem como viabilizar o aumento da produção de uma pequena propriedade, 

aumentado a renda e mantendo a família no campo. Entretanto, o processo de 

transferência deve ser feito por meio de ações efetivas de técnicos e produtores. 

Em todas as regiões do país a pecuária leiteira representa uma importante fonte 

de recursos para a agricultura familiar. A adoção das tecnologias e 

conhecimentos pelos técnicos e produtores, que tem como base o enfoque 

sistêmico e a ação multidisciplinar que serão desenvolvidas em cada propriedade, 

irá contribuir para o aumento da produção, da sustentabilidade do sistema de 

produção e maior rentabilidade do negócio leite. 

 

DESCRIÇÃO do objeto a ser executado: Este Plano tem por objetivo o repasse 

de recursos financeiros para a contração de serviços de medicina veterinária pela 

COOPROL, para dar suporte no cuidado com o rebanho leiteiro e com a 

propriedade rural. 

 

 

METODOLOGIA 

 

1. Propriedades: Os produtores que terão suas propriedades visitadas deverão 

apresentar basicamente o seguinte perfil: 

a) ser produtor de leite, independentemente da escala de produção e 

produtividade; 



b) estar interessado no trabalho, ou seja, disposto a seguir as propostas 

sugeridas pelo visitador; 

c) ter como atividade exclusiva a exploração rural. 

 

2. Tecnologias a serem propostas e implantadas: 

- Agropecuárias: uso intensivo de pastagens (pastejo rotacionado) para o período 

das águas; cana-de-açúcar mais uréia como suplementação alimentar no período 

da seca; controle reprodutivo; controle sanitário – realização de exames e vacinas 

-, e intervenções cirúrgicas; técnicas de irrigação em pastagens e melhoria do 

conforto térmico dos animais (sombreamento); 

- Ambientais: recuperação e conservação da fertilidade do solo, plantio de matas 

ciliares, controle de efluentes e melhoria da qualidade da água; 

- Gerenciais: controle zootécnico do rebanho, análise econômica e contábil dos 

estabelecimentos familiares, comercialização de produtos, práticas de 

associativismo e de agregação de valor ao produto. 

- O acompanhamento dos trabalhos será feito pelo profissional contratado 

através de formulários próprios, preenchidos durante as visitas e assinados pelo 

produtor visitado. 

- Os resultados deste projeto em cada propriedade serão os resultados deverão 

ser encaminhados à Prefeitura. 

 

3- Metas a serem atingidas:  

- proporcionar o aperfeiçoamento dos produtores de Riversul, a melhora do 

rebanho, a preservação de recursos naturais e financeiros, e o aumento da 

produção leiteira. 

- Previsão de início e fim da execução do objeto: 

 Início: maio de 2020. 

 Final: abril de 2020. 

 

4- Orçamento para a execução do plano de trabalho: 

4.1- Para execução dos serviços de medicina veterinária, projeto descrito neste 

Plano de Trabalho, a Prefeitura repassará à Cooprol o valor de 3.000,00 (três mil 

e reais) pelo trabalho prestado, cuja forma de contratação ficará a cargo da 

COOPROL, que deverá comprovar a realização dos serviços, não cabendo ao 

município qualquer outra despesa. 



 

5- Ações previstas para desenvolvimento do trabalho: 

- Avaliação da situação inicial da propriedade; 

- Visitas técnicas à propriedade; 

- Planejamento inicial do trabalho (Técnico e Produtor); 

- Informações sobre a pesagem mensal de leite; 

- Orientações sobre parições, cios e coberturas; 

- Recomendações de correção e adubação do solo; 

- Exames de Brucelose e Tuberculose de todo o rebanho; 

- Realização de campanhas de vacinação; 

- Aplicação de técnicas de manejo de ordenha e qualidade de leite; 

- Formação ou recuperação de áreas de pastejo para o verão; 

- Formação ou recuperação de áreas de alimentação de inverno; 

- Divisão das áreas de pastejo em piquetes; 

- Início do pastejo e manejo da pastagem; 

- Manejo do rebanho; 

- Divisão de lotes; 

- Arraçoamento; 

- Formação de áreas de sombra; 

- Implantação de quadro reprodutivo e ficha de animais; 

- Manejo e acompanhamento de animais em crescimento; 

- Implantação de quadro reprodutivo para animais em crescimento; 

- Sobressemeadura de inverno (Aveia e Azevém); 

- Avaliação da necessidade de mudanças em instalações e equipamentos; 

- Seleção do rebanho/Aquisição de novos animais; 

- Eventos de divulgação do trabalho no município (dias de campo e reuniões 

técnicas); 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II 

 

PROGRAMA AGRO FORTE 

 

PLANO DE TRABALHO DOS SERVIÇOS DA RETROESCAVADEIRA 

 

JUSTIFICATIVA para celebração do convênio: A viabilização e o apoio à 

produção leiteira em pequenas propriedades é uma das principais necessidades 

do setor no município de Riversul. Os produtores de rurais do município de 

Riversul, sejam eles agricultores ou pecuaristas, sempre necessitam do serviço 

de retro escavadeira para arrumar as terras ou acessos, e para fazer melhorias 

ou buracos de silos para o gado. De modo que com a concessão desta maquina 

melhor viabilizaria a produção agrícola e pecuária, com o objetivo de efetuar a 

gestão de um equipamento em proximidade com a realidade e as necessitadas 

dos agricultores e pecuaristas. E como já mencionado no Anexo I, tanto a 

agricultura como a pecuária leiteira representa uma importante fonte de recursos 

para o país. 

 

DESCRIÇÃO do objeto a ser executado: Este Plano tem por objetivo a 

concessão de uma máquina retro escavadeira e do seu respectivo operador à 

COOPROL, para realização das melhorias que entenderem convenientes na 

propriedade rural. 

 

 

METODOLOGIA 

 

1. Propriedades: Os produtores rurais se dirigirão até a COOPROL para solicitar 

a os serviços da máquina, a qual determinara a logística necessária para a 

realização dos serviços. As horas trabalhadas serão registradas pela COOPROL, a 

qual também realizará o registro do ponto do servidor, entregando-o à Prefeitura 

até o dia 15 de cada mês. 

 

2- Metas a serem atingidas:  



- determinar a realização de serviços a todos os produtores ou proprietários 

rurais do município de Riversul; 

- para se atender adequadamente cada um e considerando-se o grande número 

de propriedades, será limitado o número de horas a 20 horas contratadas, sendo 

permitida quantidade superior quando não houver outros solicitando os serviços. 

 

3- Orçamento para a execução dos serviços: 

- Para execução dos serviços deverá ser paga a quantia de R$ 60,00 para o 

proprietário rural ou arrendatário de até 30 alqueires; R$ 90,00, para o 

proprietário rural ou arrendatário de 31 à 50 alqueires; e R$ 120,00, para o 

proprietário rural ou arrendatário acima de 50 alqueires. É facultado a 

conveniada aplicar o saldo financeiro eventualmente existente, na manutenção 

dos bens cedidos ou para que adquira bem de capital e serviços necessários ao 

convenio.   

- A COOPROL será responsável pelo combustível e pelas trocas de óleo da 

máquina. 

- a Prefeitura ficará responsável pela manutenção e trocas de peças da máquina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO III 

 

PROGRAMA AGRO FORTE 

 

PLANO DE TRABALHO DO VEICULO 

 

JUSTIFICATIVA para celebração do convênio: a viabilização e o apoio à 

produção leiteira em pequenas propriedades é uma das principais necessidades 

do setor no município de Riversul. A cessão do veículo é necessária para a 

realização dos serviços a serem desenvolvidos no presente convenio, nas visitas 

do médico veterinário e pelo operador da retroescavadeira. 

 

DESCRIÇÃO do objeto a ser executado: Este Plano tem por objetivo a 

concessão do veículo para apoiar o desenvolvimento do trabalho do médico 

veterinário e pelo operador da retroescavadeira. 

 

 

 


