
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E COOPERATIVISMO

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO
 

PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 017/2021

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA
a)Unidade Descentralizadora e Responsável
Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA
Nome da autoridade competente: Fernando Henrique Kohlmann Schwanke
Número do CPF: 442.997.290-72
Nome da Secretaria/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo -
SAF/MAPA
Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Portarias nº 337, de 04 de novembro de 2020, do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e nº 775, de 24 de janeiro de 2019, da Casa Civil da Presidência da República
 
b)UGSIAFI
Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: SECRETARIA DE AGRICULT.FAMILIAR E COOPERATIV. - UG/Gestão: 130148/00001
Número e Nome da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: SECRETARIA DE AGRICULT.FAMILIAR E COOPERATIV.
- UG/Gestão: 130148/00001
2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA
a)Unidade Descentralizada e Responsável
Nome do órgão ou entidade descentralizada:Universidade Federal de Goiás
Nome da autoridade competente:Edward Madureira Brasil
Número do CPF: 288.468.771-87
Nome da Secretaria/Departamento/UnidadeResponsável pela execução do objeto do TED:Escola de Veterinária e Zootecnia
 
b) UG SIAFI
Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito:  Universidade Federal de Goiás UG/Gestão - 153052/15226
Número e Nome da Unidade Gestora -UGResponsável pela execução do objeto do TED: Universidade Federal de Goiás UG/Gestão - 153052/15226
 
3. OBJETO:
Apoiar ações de qualificação técnica de jovens profissionais, no âmbito do projeto “Residência Profissional Agrícola em Abatedouros Frigoríficos”, da
Universidade Federal de Goiás.
4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:
 
As ações estão detalhadas no Projeto “Residência Profissional Agrícola em Abatedouros Frigoríficos” aprovado no âmbito do Edital de chamamento público N.
01/2020 Programa de Residência Agrícola.
 
META 1 (2021) Concessão de bolsas aos residentes de nível superior durante a vigência do projeto;
META 2 (2021) Concessão de bolsa ao professor-orientador;
META 3 (2021)Pagamento de seguro contra acidentes pessoais aos residentes
META 4 (2021) Pagamento de despesas administrativas e operacionais à Fundação de Apoio à Pesquisa – FUNAPE
META 5 (2022) Concessão de bolsas aos residentes de nível superior durante a vigência do projeto;
META 6 (2022) Concessão de bolsa ao professor-orientador;
 
5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:
O setor agropecuário ocupa posição de destaque na economia nacional. A produção e exportação de carnes pelo país vem contribuindo de forma bastante
expressiva no superávit da balança comercial do agronegócio brasileiro nos últimos anos. Mesmo com um cenário econômico conturbado no último ano, o
Brasil conquistou novos mercados e evoluiu em mercados previamente consolidados. Impulsionados pela crescente demanda chinesa, o Brasil alcançou o maior
volume de carne bovina já exportado. Segundo a ABIEC – Associação Brasileira das Indústrias Exportadores de Carne, os embarques de carne bovina no ano de
2019 somaram um total de 1,866 milhão de toneladas, 13,6% acima do total em 2018. As receitas de US$7,65 bilhões, também foram recorde, com
crescimento de 16,5% em relação ao ano anterior. O Projeto de Residência Profissional Agrícola em abatedouros frigoríficos foi idealizado para atender a jovens
estudantes e profissionais recém-egressos dos cursos de medicina veterinária e zootecnia, para um período de treinamento prático, orientado por docentes da
Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG e supervisionado por profissionais atuantes na indústria frigorífica. O Projeto pretende aproximar o universo
acadêmico das unidades de abate e processamento de carnes e derivados, por meio do intercâmbio de conhecimento e de tecnologias, de forma que possam
contribuir mutuamente para o crescimento das indústrias frigoríficas, para o aumento da produção e exportações de carnes, melhoria da  qualidade dos
produtos, bem como para a redução de custos e a maximização de lucros. A Residência Profissional Agrícola possibilitará a inserção dos residentes no ambiente
real de trabalho, propiciando o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao exercício profissional. Além de proporcionar a
qualificação dos residentes, o Projeto contribuirá para a formação de profissionais capazes de dar respostas às demandas colocadas pelos seguimentos do setor
produtivo de carnes e derivados, destaques no agronegócio brasileiro, sendo responsável por grandes volumes em exportações. As Unidades Residentes serão
abatedouros frigoríficos de bovinos, possuidores de Serviço de Inspeção Federal (S.I.F.), localizados em municípios do estado de Goiás (ex: Goiânia-GO,
Senador Canedo, Mozarlândia, Mineiros, Goianira, etc.). Os residentes poderão atuar em todas as áreas de produção, como recepção de animais, manejo,
abate, resfriamento, desossa, embalagem, congelamento, estocagem, expedição; bem como na área de garantia da qualidade (programas de autocontrole,
análises laboratóriais, etc.), e também na área de inspeção de carnes e derivados (apenas veterinários). Neste sentido, por ser a Universidade Federal de Goiás
uma instituição de ensino, pesquisa e extensão, que objetiva produzir, sistematizar e socializar conhecimentos e saberes, formando profissionais e cidadãos
comprometidos com a transformação e o desenvolvimento da sociedade, por ser uma universidade pública, laica e gratuita, o objeto deste TED encontra-se
perfeitamente alinhado às missões da UFG.
6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO
A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da
administração pública federal?
(    )Sim
( X )Não  

 

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:
A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:
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 (   ) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.
 (    ) Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração
pública.
( X ) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos
congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais
ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.
 

 

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2°)
A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?
( X )Sim
(  )Não  
O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:
 
1. Pagamento de despesas administrativas e operacionais à Fundação de Apoio à Pesquisa – Funape, no valor de R$ 12.920,00 (doze mil, novecentos e vinte
reais) equivalente 8% sobre as despesas relacionadas a meta 1, 2, 3, 5 e 6 o que corresponde a 7,4 % do valor global pactuado.
9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS DESCRIÇÃO  Unidade de
Medida Quant.

Valor
Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

 Início
 Fim

META 1
2021
 

Concessão de bolsas aos residentes de nível superior durante a vigência
do projeto; Bolsa 45 1.200,00 54.000,00 06/2021 04/2022

PRODUTO Relatórios individuais mensais elaborados pelos bolsistas
 META 2
2021
 

Concessão de bolsa ao professor-orientador; Bolsa 45 200,00 9.000,00 06/2021 04/2022

PRODUTO Relatórios consolidados sobre o trabalho dos bolsistas
META 3
2021
 

Pagamento de seguro contra acidentes pessoais aos residentes Apólice 10 50,00 500,00 06/2021 12/2023

PRODUTO Relatórios de apólices
META 4
2021

Pagamento de despesas administrativas e operacionais à Fundação de
Apoio à Pesquisa - FUNAPE Taxa 1 12.920,00 12.920,00 06/2021 12/2023

PRODUTO Relatórios de prestação de contas e de gestão do projeto
META 5
2022
 

Concessão de bolsas aos residentes de nível superior durante a vigência
do projeto; Bolsa 70 1.200,00 84.000,00 04/2022 12/2023

PRODUTO Relatórios individuais mensais elaborados pelos bolsistas
 META 6
2022
 

Concessão de bolsa ao professor-orientador; Bolsa 70 200,00 14.000,00 04/2022 12/2023

PRODUTO Relatórios consolidados sobre o trabalho dos bolsistas

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MÊS/ANO VALOR
06/2021 R$ 76.420,00
04/2022 R$ 98.000,00
11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD
CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA CUSTO INDIRETO VALOR PREVISTO
33.90.39 7,4% 174.420,00
   
 
12. PROPOSIÇÃO 
Goiânia, GO  Junho de 2021
 

 
Edward Madureira Brasil

Reitor da Universidade Federal de Goiás - UFG
13. APROVAÇÃO
Brasília, DF Junho de 2021
 

Fernando Henrique Kohlmann Schwanke
Secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo

 

Documento assinado eletronicamente por Edward Madureira Brasil, Usuário Externo, em
21/06/2021, às 10:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
14661153 e o código CRC 2AC6D470.

Referência: Processo nº 21000.025823/2021-51 SEI nº 14661153
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