
Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
2012 - Agricultura Familiar

Número de Ações 25

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 605 - AbastecimentoSubfunção:Esfera:

00GW - Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar (Lei nº 8.427, de 1992)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Garantir e sustentar os preços na comercialização de produtos da agricultura familiar, por meio de instrumentos de equalização de preços, exonerando o Governo Federal da
obrigação de adquirir o produto.

Descrição
Equalização de preços destinando recursos do Tesouro Nacional para o pagamento de prêmio ou bonificação, apurados em leilão ou em outra modalidade de licitação, para
promover o escoamento do produto pelo setor privado, ou para o pagamento da diferença entre o preço de exercício em contratos de opção de venda de produtos agropecuários,
lançados pelo Poder Executivo, e o valor de mercado desses produtos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Quando se tratar de operações exclusivas com público da Lei nº 11.326/06 - Definir metas: realizar estimativa (MDA com auxílio da CONAB); Executar: lançar os avisos de leilão
(MDA em conjunto com CONAB); realizar os leilões (CONAB); conferir (STN) o valor solicitado pela CONAB com base no resultado dos leilões; registrar (STN) os valores
executados e acompanhar o saldo; receber (STN) a declaração de responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, apresentada pela CONAB.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 8.427/92, Lei nº 9.848/99 e Lei nº 11.326/06.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria do Tesouro NacionalUO: 74101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria do Tesouro

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 605 - AbastecimentoSubfunção:Esfera:

00GZ - Equalização de Preços nas Aquisições do Governo Federal de Produtos da Agricultura Familiar e na Formação de Estoques Reguladores e
Estratégicos - AGF-AF (Lei nº 8.427, de 1992)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Garantir o equilíbrio financeiro das operações de compra e venda de produtos da agricultura familiar amparados pela Política de Garantia de Preços Mínimos - PGPM.

Descrição
Concessão de equalização pelo Tesouro Nacional à Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB, referente à diferença entre os valores de venda e de compra dos produtos da
agricultura familiar, incluindo o custo de carregamento dos estoques.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

O MDA (em conjunto com a CONAB) apresenta suas metas bem como a proposta de orçamento para o ano seguinte na metade do ano em curso, proposta esta que poderá ser
ajustada pelos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão. Fluxo da despesa: realização de reuniões mensais de programação para estabelecer os produtos a
serem adquiridos, as despesas a serem efetuadas e os produtos a serem vendidos; liberação de recursos à CONAB (para aquisições e despesas de carregamento), conforme
programado; registro das liberações e acompanhamento do saldo; aquisição dos produtos e pagamento das despesas pela CONAB; Fluxo da receita: venda do produto pela
CONAB; ingresso da receita no Tesouro Nacional, apresentação, por parte da CONAB, de Declaração de Boa e Regular Aplicação dos Recursos; pagamento da equalização de
preços à CONAB para cobertura do diferencial entre o valor de venda do produto e seu custo efetivo.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Secretaria do Tesouro NacionalUO: 74101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria do Tesouro

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 1



Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Lei nº 4.320/1964, Lei nº 8.171/1991, Lei nº 8.174/1991, Lei nº 8.427/1992, Lei nº 9.848/1999, Decreto-Lei nº 79/1966 e Lei nº 11.326/2006.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 601 - Promoção da Produção VegetalSubfunção:Esfera:

0281 - Equalização de Juros para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Prestar apoio financeiro às atividades agropecuárias, exploradas mediante emprego direto da força de trabalho do produtor e de sua família, no âmbito do PRONAF, por meio de
equalização de taxas de juros, visando reduzir o custo financeiro da produção.

Descrição
Equalização de taxas de juros destinando  recursos do Tesouro Nacional para a cobertura do diferencial de taxas entre o custo de captação de recursos, acrescidos dos custos
administrativos e tributários a que estão sujeitas as instituições financeiras oficiais e os bancos cooperativos, nas suas operações ativas, e os encargos cobrados do tomador final do
crédito.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Definir  metas: discutir, entre os órgãos envolvidos, as metas de financiamento agrícola; solicitar, às instituições financeiras, as projeções de saldos a serem equalizados;  definir,
pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, os limites equalizáveis, por agente financeiro; quantificar a despesa em planilhas de cálculo e realizar  ajustes para conformidade entre
despesa prevista e dotação orçamentária; publicar as respectivas portarias autorizativas.  Executar: receber, das instituições financeiras, a Declaração de Boa e Regular Aplicação
dos Recursos para a finalidade a que se destinam; registrar e conferir os valores a serem pagos,  em planilhas de acompanhamento,  com base nos saldos apresentados; pagar
mensalmente em operações de custeio e semestralmente em operações de investimento, às instituições financeiras.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 4.829/65, Lei nº 8.427/92, Lei nº 9.848/99, Lei nº 10.186/01, Dec.nº 58.380/66, Dec.-Lei nº 79/66, Dec.nº 3.991/01, Resoluções do Conselho Monetário Nacional e
Portarias/MF, para o cálculo da equalização de taxas.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria-ExecutivaUO: 74101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria do Tesouro

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 244 - Assistência ComunitáriaSubfunção:Esfera:

0359 - Contribuição ao Fundo Garantia-Safra (Lei nº 10.420, de 2002)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Agricultores familiares aptos a receber o benefício Garantia Safra, cumpridas as demais condicionantes.

unidadeUnidade de Medida:Agricultor seguradoProduto:

Especificação do Produto

Oferecer um mecanismo de garantia de renda mínima aos agricultores familiares caso ocorra perda de safra, em razão de estiagem ou de excesso hídrico, nos municípios situados
nas áreas definidas nos instrumentos legais que regem o Garantia-Safra, que tenham encaminhado comunicação de ocorrência de perda – COP e com comprovação de perda de,
pelo menos, 50% da produção.

Descrição
Fornecimento de uma renda mínima ao agricultor por tempo determinado na forma de benefício social com elementos de seguro.  De um lado o Ministério do Desenvolvimento
Agrário que, cumpridas as condições normativas, fornece a garantia inicial para as adesões, além de cobrir insuficiências de recursos; e de outro, Estados, Municípios  e
agricultores, como contribuintes para a aquisição da garantia de renda mínima ao agricultor que esteja em situação de vulnerabilidade perante a estiagem ou excesso de chuvas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Aportes ao fundo por parte dos Municípios, Estados e União, considerado o número de agricultores que aderiram ao Garantia Safra em determinado ano, anteriormente ao início do
plantio. Os procedimentos de adesão são feitos no próprio local a ser eventualmente beneficiado (Município); as informações são consolidadas pelos Estados e então repassadas à
União.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Secretaria da Agricultura FamiliarUO: 49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário
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Lei nº 10.420, de 2002, alterada pela Lei nº 10.700, de 2033 e pela Lei nº 11.775, de 2008; Decreto nº 4.962, de 2004; Resoluções do Comitê Gestor do Garantia Safra; Portaria nº
62, de 2003; Medida Provisória nº 432, de 2008, Convertida na Lei nº 11.775, de 2008.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 601 - Promoção da Produção VegetalSubfunção:Esfera:

0A81 - Financiamento para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 10.186, de 2001)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Prestar apoio financeiro às atividades agropecuárias, exploradas mediante emprego direto da força de trabalho do produtor e de sua família, no âmbito do PRONAF, por meio de
concessão de empréstimos.

Descrição
Concessão de empréstimos destinando recursos do Tesouro Nacional aos beneficiários enquadrados no Grupo A do PRONAF, que não contam com garantias reais exigidas pelas
instituições financeiras na concessão de crédito rural.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Definir Metas: discutir com os órgãos envolvidos as metas de financiamento agrícola. Calcular projeções das despesas relativas à remuneração dos agentes financeiros e realizar os
ajustes necessários à conformidade dos desembolsos previstos com a dotação orçamentária.  Execução: liberação de recursos solicitados pelos bancos, de acordo com a alocação
feita pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Programação Financeira Mensal da Secretaria do Tesouro Nacional.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 4.829/65, Lei nº 10.186/01, Decreto º 58.380/66, Decreto-Lei nº 79/66, Decreto nº 3.991/01 e Resoluções do Conselho Monetário Nacional.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria-ExecutivaUO: 74101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria do Tesouro

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 605 - AbastecimentoSubfunção:Esfera:

20GI - Formação de Estoques Públicos com Produtos da Agricultura Familiar - AGF-AF

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

tonUnidade de Medida:Produto adquiridoProduto:

Executar a política governamental de intervenção no mercado mediante a aquisição de produtos da agricultura familiar para garantir o preço e a renda do produtor amparado pela Lei
nº 11.326, de 2006, com vistas à formar estoques públicos e regular o abastecimento interno.

Descrição
Operacionalização dos instrumentos de intervenção definidos pela Política de Garantia de Preços Mínimos - PGPM, mediante a Aquisição do Governo Federal – AGF (exclusivos da
Agricultura Familar) na forma direta ou em decorrência do exercício de Contrato de Opção de Venda, retirando o excedente do mercado no momento da safra, formando estoques
reguladores e estratégicos e utilizando-os para o abastecimento, inclusive permitindo ou promovendo o acesso de compradores de pequeno porte (avicultores, suinocultores,
agroindústrias e moinhos coloniais), realizando despesas operacionais, financeiras e tributárias decorrentes das operações de compra e venda e manutenção dos estoques públicos
de produtos agropecuários oriundos da agricultura familiar.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
22211 - Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB
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Lei 11.326/2006; Lei nº 8.029/1990; Lei nº 8.171/1991 e suas alterações; Lei nº 8.427/1992 e suas alterações; Decreto-Lei nº 79/1966 e alterações; Decreto nº 4.514/2002; Portaria
Interministerial MF/MAPA nº 182/1994 e Portaria Interministerial MF/MAPA nº 38/2004.

Base Legal da Ação

O Cadastro das ações padronizadas traz apenas os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias. Para informações sobre os demais atributos, consultar a versão
on-line (SIOP Acesso Público).

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 606 - Extensão RuralSubfunção:Esfera:

20SY - Apoio à Estruturação das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Entidades Estaduais de ATER estruturadas.

unidadeUnidade de Medida:Entidade beneficiadaProduto:

Especificação do Produto

Apoiar as entidades estaduais públicas de assistência técnica e extensão rural para agricultores familiares com base nos princípios e diretrizes da Política Nacional de Assistência
Técnica e Extensão Rural - PNATER

Descrição
Desenvolvimento de parcerias com instituições e órgãos públicos das Unidades da Federação que desenvolvem trabalho de assistência técnica e extensão rural, permitindo
investimentos em infraestrutura, equipamentos necessários e recursos para custeio voltados para o seu desenvolvimento institucional e operacional, mediante contrapartida em
resultados compromissados  e cooperação financeira dos respectivos governos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Celebrar instrumentos de repasse de recursos de investimentos e custeio para organizações governamentais estaduais de ATER mediante metas anuais pactuadas e cooperação
financeira com os governos das Unidades Federativas. Os instrumentos de repasse serão restritos ao apoio financeiro voltado para melhorias das entidades, não abrangendo a
prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural, objetos de Chamadas públicas.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0031 - No Estado de Minas Gerais

0041 - No Estado do Paraná

0056 - Belo Horizonte - MG

0058 - Emater - No Estado de Minas Gerais

Lei n° 8.171, de1991; Lei n° 8.666, de 1993, art. 24, inciso XXX; Lei n° 10.186, de 2001; Lei n° 10.683, de 2003, art. 27, inciso i, alínea n; Lei n° 12.188, de 2010; Decreto 3.991, de
2001, art. 3°; e Decreto n° 4.739, de 2003; Lei 12.188, de 2010.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria da Agricultura FamiliarUO: 49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 212 - Cooperação InternacionalSubfunção:Esfera:

20SZ - Apoio à Integração e à Cooperação Internacional na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Marcos legais alcançados a partir da REAF-MERCOSUL e das demais instâncias do MERCOSUL envolvendo os temas da agricultura familiar, do desenvolvimento agrário e da
reforma agrária; produtos oriundos da agricultura familiar e dos assentamentos da reforma agrária promovidos; políticas para o comércio exterior e negociações de comercio
intensificadas quando em interface com tais temas.

unidadeUnidade de Medida:Acordo negociadoProduto:

Especificação do Produto

Fortalecer a participação brasileira em fóruns regionais e internacionais concernentes a temas afetos à agricultura familiar e à reforma agrária como forma de consolidar a visibilidade
no cenário interno e externo com vistas a ampliar o acesso desses segmentos a mercados.

Descrição
Participação em negociações internacionais, bilaterais e multilaterais e nos diversos fóruns no âmbito do MERCOSUL e da política de comercio exterior brasileira. Coordenação da
Reunião Especializada sobre Agricultura Familiar do MERCOSUL (REAF-MERCOSUL).   Participação no Conselho de Ministros da Câmara de Comercio Exterior (CAMEX), quando
na pauta houver produtos da agricultura familiar ou políticas publicas de desenvolvimento agrário. Realização, no território nacional, de estudos, eventos e demais trabalhos voltadas
a capacitar instituições da agricultura familiar nos temas da integração regional, da negociação internacional e da cooperação internacional. Realização de intercâmbios e de
transferências de informações para o desenvolvimento agrário, para a segurança alimentar e para a gestão fundiária brasileira no âmbito de fóruns de integração regional e de
cooperação internacional.

Finalidade

Unidade Responsável: Assessoria para Assuntos Internacionais e de Promoção ComercialUO: 49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário
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Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Participação de servidores do MDA nas reuniões relacionadas a negociações internacionais, a organismos internacionais, a REAF-MERCOSUL e demais atividades do MERCOSUL,
envolvendo os temas da agricultura familiar, reforma agrária, desenvolvimento agrário e segurança alimentar, nas quais o MDA participa por atribuição institucional. Produção e
publicação de estudos específicos, realização de oficinas, seminários, conferencias e cursos de capacitação sobre os temas de integração regional, negociação e cooperação
internacional, em interface com as políticas de fortalecimento da agricultura familiar, do desenvolvimento agrário e da reforma agrária.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei 10.683/2003 (cria a Camex), Decreto 4.732/2003 (regulamenta a Camex- Câmara de Comércio Exterior), Decreto 5.463/2005 (Inclui o MDA na Camex), Tratado de Assunção,
Protocolo de Ouro Preto, Resolução 11/04 do GMC (cria a reunião especializada sobre agricultura familiar do Mercosul), Resolução 25/07 (Diretrizes para o Reconhecimento e
Identificação da Agricultura Familiar no Mercosul) cuja internalização é obrigatória mas já feita pelo Brasil pela Lei 11.326/06 (Lei da Agricultura Familiar), Decisão 45/08 do Conselho
Mercado Comum do Mercosul (cria o fundo da agricultura familiar do Mercosul), Resolução 11/04 do Grupo Mercado Comum do Mercosul (GMC), Lei 11.326/06 (Lei da Agricultura
Familiar) artigo 5º inciso X, Decreto 7255 de 2010 (Regimento interno do MDA).

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 691 - Promoção ComercialSubfunção:Esfera:

20T2 - Fomento à Inserção dos Agricultores Familiares na Produção de Base Ecológica e Orgânica

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Empreendimentos da agricultura familiar tendo seus produtos orgânicos e de base ecológica valorizados e inseridos nos mercados.

unidadeUnidade de Medida:Empreendimento apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Ampliar a participação dos empreendimentos da agricultura familiar com produtos orgânicos e de sistemas de base ecológica e adequados à legislação, nos mercados institucionais
e diferenciados, visando impulsionar a comercialização de seus produtos, com a agregação de valor e melhoria da renda e das condições das famílias do meio rural brasileiro.

Descrição
Apoio a projetos para ampliar a participação dos empreendimentos da agricultura familiar com produtos orgânicos e de sistemas de base ecológica nos mercados institucionais e
diferenciados a partir de: Melhoria da qualidade de seus produtos e serviços, inovação tecnológica, prospecção de mercado e realização de negócios por meio de reuniões,
seminários, intercâmbios, missões, participação em feiras, visitas técnicas e produção e publicação de materiais didáticos e de divulgação. Promoção da adequação da agricultura
familiar, povos e comunidades tradicionais à legislação da produção orgânica. Articulação de redes de pesquisa, desenvolvimento, transferência de tecnologias e experiências
locais, em sistemas de produção de base ecológica, adequadas às realidades locais da agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais. Apoio ao desenvolvimento de um
banco de informações de produção de base ecológica e orgânica da agricultura familiar e de povos e comunidades tradicionais. Elaboração e implementação de um plano de
comunicação dos benefícios dos produtos provenientes de sistemas de produção de base ecológica e orgânica junto à sociedade. Apoio a ações para elaboração e implementação
de instrumentos de fomento e políticas de apoio para o setor.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Celebrar convênios, contratos de repasse, destaques orçamentários e termos de cooperação com organizações governamentais e não governamentais e, ainda, contratação de
consultorias nacionais e internacionais.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais; Lei nº
10.831, de 27 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a agricultura orgânica e dá outras providências; Decreto nº 6.040, de 07 de fevereiro de 2007 que Institui a Política Nacional
de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria da Agricultura FamiliarUO: 49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 606 - Extensão RuralSubfunção:Esfera:

2178 - Assistência Técnica e Extensão Rural em Áreas Indígenas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Serviços de assistência técnica e extensão rural concretizadores das potencialidades sociais, econômicas, culturais e ambientais dos beneficiários.

unidadeUnidade de Medida:Comunidade assistidaProduto:

Especificação do Produto

Apoiar atividades sustentáveis ambiental e culturalmente, com base na segurança alimentar e nutricional em comunidades indígenas por meio de estratégias de
Finalidade

Unidade Responsável: Secretaria ExecutivaUO: 49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário
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etnodesenvolvimento.

Descrição
Implantação de assistência técnica e extensão rural em comunidades indígenas, por intermédio de metodologias específicas que valorizem
os elementos culturais e os alimentos tradicionais.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Firmar contratos, acordos ou termos de cooperação com instituições públicas ou privadas, Indigenistas, Indígenas ou de Assistência Técnica e Extensão Rural que atuem em apoio
e assessoria à implementação de iniciativas com base no etnodesenvolvimento em áreas indígenas.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei n° 6001, de 1973, artigo 2°, incisos III, IV, V, VI, VII e IX,  e art. 53°; Lei 12.188, de 2010; e Decreto 1.141, de 1994, artigo 10°.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 754 - BiocombustíveisSubfunção:Esfera:

2B54 - Fomento à Participação da Agricultura Familiar nas Cadeias de Energias Renováveis

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Projeto apoiado de monitoramento do Selo Combustível Social, indicando a evolução da participação da agricultura familiar na cadeia produtiva do biodiesel e eventuais problemas
que requeiram intervenção, projeto de formação de pólos de agricultores familiares organizados, base de dados consolidada, novas tecnologias, processos e oleaginosas para
diversificação pela agricultura familiar.

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Qualificar e ampliar a participação da agricultura familiar nas cadeias produtivas das energias renováveis.

Descrição
Execução dos projetos necessários à inserção da agricultura familiar nas cadeias produtivas do biodiesel e das demais energias renováveis, compreendendo: a) concessão e
monitoramento do Selo Combustível Social do MDA; b) ampliação e qualificação da organização dosagricultores familiares na cadeia produtiva do biodiesel pela formação de pólos
de produção; c) capacitação dos técnicos envolvidos em biodiesel;d) ampliação e diversificação da produção de oleaginosas pela agricultura familiar; e) apoio a processos de
produção de sementes e mudas de oleaginosas para a agricultura familiar; f) constituição de uma base de dados da agricultura familiar e de informações sobre biodíesel
(oleaginosas, tecnologias, mercados do biodiesel), e nas cadeias de energias renováveis; g) contração de pesquisas nas áreas agrícolas, industriais, econômicas para a
inserçãoeconômica da agricultura familiar no biodiesel, e nas cadeias de energias renováveis; h) ampliação e qualificação da organização da base produtiva dos agricultores
familiares; i) criação e fortalecimento de cooperativas; j) geração e transferência de tecnologia nas áreas agrícolas e agroindustriais; k) apoio à produção e fornecimento de insumos
qualificados; l) fornecimento de assistência técnica para agricultores familiares individuais e seus empreendimentos; m) capacitação de agricultores familiares e técnicos; n) apoio a
formulação de linhas de crédito específicas; e o) realização de estudos e diagnósticos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

A implementação da ação será feita de maneira direta e descentralizada, com a celebração de convênios e parcerias com organizações governamentais e não governamentais.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 11.097, de 2005, Decreto nº 5.297, de 2004; Lei nº 11.326, de 2006; Lei nº 12.305, de 2010; Decreto nº 7.404, de 2010; Resoluções ANEEL 390 e 395, de 2009; Lei 11.284,
de 2006; Decreto 6.063, de 2007; IN IBAMA nº 77, de 2005; Norma de Execução MMA nº 03, de 2007; IN MMA nº 06, de 2006; IN MMA nº 08, de 2004.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria da Agricultura FamiliarUO: 49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 601 - Promoção da Produção VegetalSubfunção:Esfera:

2C76 - Gestão de Riscos no Seguro da Agricultura Familiar

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Contrato monitorado por sistemas informatizados analisando dados de contratação, zoneamento agrícola, agrometeorologia, comunicação de perdas e laudos de perícia,
identificando situações para realização de vistorias in loco nos empreendimentos e nos agentes do programa e verificações por amostragem.

unidadeUnidade de Medida:Contrato monitoradoProduto:

Especificação do Produto

Finalidade

Unidade Responsável: Secretaria da Agricultura FamiliarUO: 49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário
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Gerir, na operacionalização do seguro da agricultura familiar, os diversos tipos de riscos envolvidos em seguro agrícola, visando reduzir os índices de sinistralidade a níveis próximos
das referências internacionais em agricultura familiar.

Descrição
Execução de trabalhos  necessários à identificação e gestão dos diversos tipos de riscos envolvidos na operacionalização do seguro da agricultura familiar, compreendendo:  a)
acompanhamento da agroclimatologia e do desempenho das lavouras seguradas para a previsão de riscos de impactos no seguro;  b) estruturação do sistema de periciamento,
incluindo ações de normatização técnica, capacitação, credenciamento, pagamento e avaliação de peritos;  c) controle de qualidade da operacionalização do seguro, com foco nos
processos de comunicação de perdas, periciamento, análise e deferimento do pagamento de indenizações e responsabilização por eventuais irregularidades; d) atuação articulada
com a Assistência Técnica e a Extensão Rural para difusão aos produtores segurados de suas responsabilidades e adoção de cuidados básicos na condução da lavoura para não
perder a cobertura do seguro;  e) levantamento e organização de base de informações incluindo laudos do controle de qualidade (monitoramento de campo), laudos seguro-
assistência técnica e dados de contratação do seguro e de pagamento de indenizações, para identificação dos diferentes níveis de risco associados a culturas e regiões e subsidiar
pesquisas científicas de interesse para o seguro; f) articulação com entidades de pesquisa, particularmente a Embrapa, para o desenvolvimento de pesquisas científicas visando a
redução de riscos no seguro, incluindo aperfeiçoamento e ampliação do Zoneamento Agrícola de modo a melhor atender as necessidades da agricultura familiar, g) aprimoramento e
ampliação dos sistemas de monitoramento agroclimático e desenvolvimento de metodologias relacionadas a penalizações; h) informatização de processos operacionais e do
monitoramento do seguro da agricultura familiar.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Celebração de convênios e parcerias com organizações governamentais e não governamentais.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Resolução BACEN 3.237, de 2004; Manual de Crédito Rural - MCR 16, de 2010.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 606 - Extensão RuralSubfunção:Esfera:

4260 - Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultores Familiares e seus Empreendimentos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Agricultor familiar assistido por agente de organização ou entidade de ATER.

unidadeUnidade de Medida:Agricultor familiar assistidoProduto:

Especificação do Produto

Garantir a prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural para os agricultores familiares e seus empreendimentos, com base nos princípios e diretrizes da Política
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural - PNATER.

Descrição
Prestação  dos serviços de assistência técnica e extensão rural para agricultores familiares e seus empreendimentos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Celebrar contratos administrativos mediante chamadas públicas, conforme a Lei nº 12.188, de 2010 – Lei de ATER.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0022 - No Estado do Piauí

0031 - No Estado de Minas Gerais

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

0056 - Luiz Alves - SC

Lei n° 8.171, de1991; Lei n° 8.666, de 1993, art. 24, inciso XXX; Lei n° 10.186, de 2001; Lei n° 10.683, de 2003, art. 27, inciso i, alínea n; Lei n° 12.188, de 2010; Decreto 3.991, de
2001, art. 3°; e Decreto n° 4.739, de 2003; Lei 12.188, de 2010.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria da Agricultura FamiliarUO: 49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 601 - Promoção da Produção VegetalSubfunção:Esfera:

4266 - Disponibilização de Insumos para a Agricultura Familiar

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Unidade Responsável: Secretaria da Agricultura FamiliarUO: 49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário
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Agricultores familiares com melhores condições tecnológicas e com acesso a insumos produtivos apropriados.

unidadeUnidade de Medida:Família beneficiadaProduto:

Especificação do Produto

Melhorar a capacidade de produção dos agricultores familiares, disponibilizando insumos produtivos apropriados ao seu perfil de produção.

Descrição
Aquisição e distribuição de insumos produtivos e de material genético animal e vegetal adequado às especificidades do agricultor familiar.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Celebrar convênios e contratos de repasses com cooperativas, estados, municípios, associações rurais e etc.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0031 - No Estado de Minas Gerais

Inciso VIII do art. 23 da CF, de 1988; art. 3º da Lei nº 2.613, de 1955; e inciso V do art. 3º do Decreto 3.991, de 2001.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 691 - Promoção ComercialSubfunção:Esfera:

4280 - Fomento a Projetos de Diversificação Econômica e Agregação de Valor na Agricultura Familiar

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Agroindústria familiar, selo de certificação, redes de comercialização e etc.

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Identificar, avaliar e difundir experiências exitosas no sentido de ampliar as alternativas de diversificação das fontes de renda dos agricultores familiares, mediante a ampliação das
oportunidades de negócio e mediante a valorização dos seus produtos e serviços.

Descrição
Inserção dos agricultores familiares no mercado nacional e internacional, pela constituição de uma base de dados e informações sobre mercados agrícolas; produtos diferenciados,
artesanais e transformados; assim como sobre tendências de mercado e de consumo de produtos da agricultura familiar, ampliando a produção de tais produtos entre os agricultores
familiares.  Desenvolvimento de atividades não-agrícolas entre os agricultores familiares.  Ampliação e qualificação das organizações dos agricultores familiares nas diferentes
cadeias produtivas em que estão inseridas.  Promoção de produtos da agricultura familiar nos mercados interno e externo.  Promoção de projetos de inserção dos produtos da
agricultura familiar no mercado institucional.  Constituição de organizações e redes de comercialização voltados para o escoamento dos produtos da agricultura familiar.  Promoção
da agricultura familiar junto a outros setores econômicos (indústria, comércio e serviços), visando novas oportunidades de negócios e renda para os agricultores familiares. Promover
a inclusão do agricultor familiar nos processos de agroindustrialização da sua produção agregando valor e facilitando a inserção dos produtos ao mercado, visando geração de renda
e emprego.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Celebrar convênios e parcerias com organizações governamentais e não governamentais e, ainda, com a contratação de consultores internacionais e nacionais.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

Lei nº 10.683, de 2003, art. 3º; Decreto 3.991, de 2001, art. 3º, inciso VI.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria da Agricultura FamiliarUO: 49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

4448 - Formação e Capacitação de Agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade
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unidadeUnidade de Medida:Agente formadoProduto:

Formar e capacitar agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER que já atuam ou que poderão vir a atuar junto à Agricultura Familiar ou à Reforma Agrária, visando a
construção e a disponibilização de conhecimentos técnico-científicos, metodológicos e de gestão que contribuam para a qualificação dos serviços prestados aos agricultores
familiares e assentados da reforma agrária.

Descrição
Coordenação, em parceria com as organizações de ensino formal e não formal e instituições de pesquisa, da elaboração e publicação de materiais informativos e da realização de
atividades de formação inicial e avançada, de forma continuada para os agentes de ATER.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

0024 - No Estado do Rio Grande do Norte

0031 - No Estado de Minas Gerais

0042 - No Estado de Santa Catarina

0056 - Apoio ao Cooperativismo -OCB - No Estado do Tocantins

0058 - Miguel Pereira - RJ

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
49201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA

49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário

Lei n° 10.683, de 2003; Lei n° 11.326, de 2006; Lei 12.188, de 2010; Decreto 3.991, de 2001; Decreto n° 4.739, de 2003, Decreto n° 5.033, de 2004; Portaria MDA n.º 063, de 2004;
Portaria Conjunta MDA/Incra, de 2005; Portaria MDA n° 25, de 2006.

Base Legal da Ação

O Cadastro das ações padronizadas traz apenas os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias. Para informações sobre os demais atributos, consultar a versão
on-line (SIOP Acesso Público).

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 606 - Extensão RuralSubfunção:Esfera:

4470 - Assistência Técnica e Extensão Rural para Reforma Agrária

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Família Assistida com assitência técnica e extensão rural.

unidadeUnidade de Medida:Família assistidaProduto:

Especificação do Produto

Viabilizar a Assistência Técnica e a Extensão Rural às famílias dos Projetos de Assentamento, visando promover processos de gestão, produção, beneficiamento e comercialização
das atividades agrícolas e não agrícolas, inclusive agroextrativistas, florestais e artesanais, contribuindo para a melhoria da renda, da segurança alimentar, da diversificação da
produção e acesso as políticas públicas, visando alcançar a sustentabilidade econômica e socioambiental nos assentamentos da reforma agrária.

Descrição
Viabilização da Assistência Técnica e da Extensão Rural às famílias assentadas de acordo com princípios e objetivos da PNATER (Política Nacional de Assistência Técnica e
Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária), sendo necessário para isto a realização de ações: a) de elaboração, aperfeiçoamento e implementação do plano de
desenvolvimento ou de recuperação do assentamento, bem como dos projetos produtivos, sociais, ambientais e estruturantes dele decorrentes; b) de capacitação das famílias
assentadas e suas organizações visando à apropriação de conhecimentos para planejamento e gestão (social, econômica e ambiental), utilização e/ou adaptação de tecnologias
apropriadas a produção sustentável; c) que contemplem todas as fases das atividades econômicas, da produção à comercialização e abastecimento, observando as peculiaridades
das diferentes cadeias produtivas; d) que orientem a organização social dos assentamentos no sentido de criar, fortalecer e qualificar as associações e outras formas organizativas
das famílias beneficiárias; e) de apoio ao planejamento, supervisão e articulação das ações de ATER prestadas às famílias beneficiárias da Reforma Agrária; f) de
acompanhamento, monitoramento, fiscalização e avaliação dos trabalhos de Assistência Técnica

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Efetivação de contratos, com entidades públicas estaduais ou entidades privadas com ou sem fins lucrativos, ou termos de cooperação, com instituições públicas federais, visando à
prestação de serviços de assistência técnica, capacitação de assentados, elaboração dos Planos de Desenvolvimento de Assentamentos (PDA) ou Planos de Recuperação de
Assentamentos (PRA) e supervisão e articulação das ações de ATER prestadas às famílias beneficiárias da Reforma Agrária; além de realizar por meio do INCRA, ou sob sua
coordenação, o acompanhamento, monitoramento, fiscalização e avaliação dos resultados da execução da Ação do Programa.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Instituto Nacional de Colonização e Reforma AgráriaUO: 49201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -
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CF de 88; Lei 4.504, de 1964; Decreto 93.872, de 1986; Lei 8.629, de 1993; Lei 8.666, de 1993; Lei 12.188, de 2010; Decreto 7.215, de 2010; Portaria Ministerial/MDA nº35, de
2010, Portaria/INCRA/P/Nº581, de 2010; Nota Técnica Conjunta/DD e DA/INCRA/Nº01, de 2011.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 541 - Preservação e Conservação AmbientalSubfunção:Esfera:

6087 - Fomento a Projetos de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais e Agricultores Familiares

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Numero de iniciativas e famílias beneficiadas

unidadeUnidade de Medida:Família beneficiadaProduto:

Especificação do Produto

Fomentar, capacitar e articular ações para a promoção de atividades produtivas sustentáveis, por povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares, com foco na
sustentabilidade da produção baseada na agrobiodiversidade, na sociobiodiversidade e em práticas agroecológicas que incorporem o fator ambiental nos processos produtivos,
fortalecendo o desenvolvimento sustentável e social e a geração de renda.

Descrição
Articulação e capacitação de povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares visando a qualificação para o acesso a fundos socioambientais de apoio a projetos;
realização de eventos de intercâmbio de experiências e sistematização dos resultados de práticas sustentáveis e inovadoras; fomento a iniciativas produtivas baseadas em práticas
agroecológicas, agrobiodiversas e sociobiodiversas por povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares; estabelecimento, simplificação e adequação dos marcos
regulatórios para transferência de recursos a povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Apoio a projetos de demanda espontânea e induzida.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Constituição Federal de 1988, Art. 225; Lei nº. 6.938, de 31 de agosto de 1981; Lei nº. 10.165, de 27 de dezembro de 2000; Lei nº. 6.938, de 31 de agosto de 1981; Decreto n°
4.339, de 22 de agosto de 2002; Lei nº. 4.771, de 15 de setembro de 1965; Medida provisória nº. 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; Decreto nº. 2.519, de 16 de março de 1998;
Medida provisória nº. 2.186-16, de 23 de agosto de 2001; Decreto nº. 1.282, de 1994; Decreto nº. 6.040, de 07 de fevereiro de 2007; Lei nº. 10.831, de 22 de dezembro de 2003; Lei
nº. 11.428 de 22 de dezembro de 2006 e Lei nº. 11.326, de 24 de junho de 2006.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de ExtrativismoUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 606 - Extensão RuralSubfunção:Esfera:

8312 - Fomento ao Desenvolvimento Rural Sustentável em Áreas de Produção de Tabaco

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Agricultor familiar assistido por agentes de Ater com base nos princípios e diretrizes da Pnater e com acesso a informações para a diversificação em áreas de tabaco.

unidadeUnidade de Medida:Agricultor familiar assistidoProduto:

Especificação do Produto

Garantir o apoio às ações de Desenvolvimento Rural Sustentável em áreas de produção de tabaco.

Descrição
Implementação de ações de desenvolvimento rural sustentável em áreas de agricultores familiares fumicultores, envolvendo a pesquisa, treinamento/capacitação, e
acompanhamento técnico.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Firmar convênios com as empresas públicas e privadas de assistência técnica e extensão rural, e monitorar a execução a partir de sistema específico, de forma a garantir o alcance
das metas estabelecidas, efetuando ajustes e aperfeiçoamentos julgados necessários.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Secretaria da Agricultura FamiliarUO: 49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário
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Artigo 17º da Convenção Quadro para Controle do tabaco (CQCT) ratificada pelo Brasil em novembro de 2005.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

8326 - Fomento à Produção de Tecnologias e de Conhecimento Apropriados para a Agricultura Familiar

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Ampliar o acesso dos agricultores familiares e das comunidades tradicionais às tecnologias e aos conhecimentos desenvolvidos pelos órgãos de pesquisa, visando melhoria dos
sistemas de produção, a redução dos riscos de inadimplência e a ampliação da renda das famílias.

Descrição
Apoio a projetos de validação, teste e disponibilização de tecnologias que respondam a demandas da agricultura familiar das diferentes regiões do país.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Celebrar convênios, contratos de repasse,  destaques orçamentários, contratação de serviços e termos de cooperação com entidades e organizações governamentais e não
governamentais que desenvolvam ações de validação e disponibilização de tecnologias. Monitorar a execução das atividades através de mecanismos "on line" e "in loco", de forma a
garantir a realização metas estabelecidas e o alcance dos objetos pactuados, bem como efetuar os ajustes necessários durante a execução.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei n° 10.683, de 2003; Lei n° 11.326, de 2006; Lei 12.188, de 2010; Decreto 3.991, de 2001, art. 3º, Inciso V; Decreto n° 4.739, de 2003; Decreto n° 5.033, de 2004; Portaria MDA
nº 063, de 2004; Portaria MDA n° 25, de 2006.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria da Agricultura FamiliarUO: 49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 606 - Extensão RuralSubfunção:Esfera:

8332 - Assistência Técnica Especializada para Mulheres Rurais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Reconhecer as mulheres como sujeitos sociais fundamentais para o desenvolvimento da Agricultura Familiar, a partir da contribuição que exercem no manejo nas atividades
agrícolas e não agrícolas, na contribuição da preservação biodiversidade, no manejo e gestão de pequenos animais, na contribuição especifica para a geração de renda e
agregação de valor na unidade familiar;

Descrição
Fomento para que os serviços de Ater promovam parcerias entre instituições federais, estaduais, municipais, organizações não-governamentais e organizações de mulheres
agricultoras, estimulando a elaboração de planos de desenvolvimento setoriais e a formação de redes solidárias de cooperação interinstitucional. Elaboração de estratégias
institucionais para a rede de ATER, incluindo a sensibilização e a capacitação de extensionistas, voltadas para a promoção da igualdade entre mulheres e homens rurais.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Celebrar convênios e parcerias com organizações governamentais e não governamentais

Localizador (es)
0001 - Nacional

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Assessoria TécnicaUO: 49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário
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CF de 1988, art. 189; Lei nº 10.406, de 2002; Lei nº 11.340, de 2006; Decreto nº 5.390, de 2005; Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a
mulher; Portaria INCRA/P nº 981, de 2003.

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 606 - Extensão RuralSubfunção:Esfera:

8358 - Assistência Técnica e Extensão Rural para Comunidades Quilombolas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Comunidade assistidaProduto:

Especificação do Produto

Disponibilizar tecnologias sociais para Comunidades Quilombolas, garantindo assim sua reprodução social e produção de subsistência e de excedentes

Descrição
Apoio a projetos de disponibilização de tecnologias de baixo custo, com alto grau de resolução de problemas sociais (tecnologias sociais) para a geração de ocupação e renda, por
meio da melhoria das condições de trabalho, do aumento da produtividade e do incremento do sistema de comercialização e de distribuição de excedentes, agregando, ainda, valor
aos produtos através do benenficiamento local das comunidades quilombolas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Celebrar contratos administrativos mediante chamadas públicas, conforme a Lei nº 12.188, de 2010 – Lei de ATER.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 11.326, de 2006
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria ExecutivaUO: 49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 422 - Direitos Individuais, Coletivos e DifusosSubfunção:Esfera:

8400 - Organização Produtiva de Trabalhadoras Rurais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Fortalecer a organização produtiva de trabalhadoras rurais, incentivando a troca de informações, conhecimentos técnicos, culturais, organizacionais, de gestão e de comercialização,
valorizando os princípios da econômica solidaria e feminista de forma de viabilizar o acesso das mulheres às políticas publicas de apoio à produção.

Descrição
Promoção de ações de qualificação das trabalhadoras rurais, estímulo à formalização de suas organizações  e desenvolver as habilidades, capacidades e autonomia para a atuação
das mulheres rurais no processo produtivo

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Firmar convênios e acordos de cooperação técnica com instituições publicas e privadas, grupos de consultoras (nacionais e internacionais) e organizações não governamentais

Localizador (es)
0001 - Nacional

0101 - Municípios de até 50 mil habitantes - Programa Territórios da Cidadania

CF de 1988, art. 189; Lei nº 10.406, de 2002; Lei nº 11.340, de 2006; Decreto nº 5.390, de 2005; Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a
mulher; Portaria INCRA/P nº 981, de 2003.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Assessoria TécnicaUO: 49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário
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Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

8996 - Apoio a Projetos de Inovação Tecnológica da Agricultura Familiar no Semiárido

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Apoiar projetos que visem o desenvolvimento e a experimentação de conhecimentos e tecnologias, utilizando as potencialidades econômicas e ambientais locais, capazes de
contribuir para a promoção do desenvolvimento da agricultura familiar no semi-árido brasileiro.

Descrição
Experimentação e implantação de tecnologias apropriadas ao potencial local da agricultura familiar, aperfeiçoando e inovando os sistemas locais de produção; introdução de práticas
que promovam a reconversão dos sistemas de produção, contribuindo para a conservação e preservação dos recursos naturais; apoio a formação e fortalecimento de redes de
agricultores experimentadores, com o intuito de difundir processos produtivos sustentáveis.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Celebrar convênios, contratos de repasse, destaques orçamentários, contratação de serviços e termos de cooperação com entidades, organizações governamentais e não
governamentais, governos estaduais e municipais, que desenvolvam ações de validação e disponibilização de tecnologias.

Localizador (es)
0020 - Na Região Nordeste

0027 - No Estado de Alagoas

0031 - No Estado de Minas Gerais

Lei n° 10.683, de 2003; Lei n° 11.326, de 2006; Lei 12.188, de 2010; Decreto 3.991, de 2001, art. 3º, Inciso V; Decreto n° 4.739, de 2003; Decreto n° 5.033, de 2004; Portaria MDA
nº 063, de 2004; Portaria MDA n° 25, de 2006.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria da Agricultura FamiliarUO: 49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário
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